


శ్రీ*క్షీ వాయ్మోర్టీవో విజయతే కరా 

she + లీ 

A SARs భజే 

ఏవకోనచత్యారింశః పాఠః = ముప్పదితోమ్యడవ పాఠము, 

సాౌ= ఆమే అధఫ్రిముఖ్రం = ఎదురుగా 

వఏషూజ ఈమె, ' .. -..సరితః = చుట్టుకొని 
కొ = ఎవి! ఈవత్ = కొంచెము 

సర్వా ఖ్ సితిది పర కః షు ఎల్లుండి 

ఏకా = ఓక్ లే ప్రుపరళ్వః పజ ఆవ లెల్లుండీ 

అన్యా = మతిరయొుక తే పవ్యాః = మొన్న 

| లంబీ = చే)లాదుట 
వర్తమానము భూతేను 

ప బం ప్ బం 

ప్ లంబతే = లంబం తే అలరబత = అలంబంతే 

మ లంబసే = భ్. అలంటభథాః = అలంబధ్వర 

డ్ లంజే = లంబామహే అలంబే = అలంబటామపహిా 

సా అంగనా కస్య ఫుత్రికావా, కిమర్థం గంగాసమిాచపే 

సంచరతివా ఇతి వకః షన మాం ప్రహ్యః అపృచ్చత్ . తా 

అహం ఈనుత్ ఆలో చ్య హీనృ్ఫప ప! అహామని తద్భ్భత్యంతం 

సర్వం విచార్య అనంతరం వదిప్యామి; 'తానత్పర్యంతం అత) 

నీధిఇతి అవదం. తతః సం భూసాలః గంగాతీర ఏకస్మిన్ లతా 

గ్రే యౌ ఈపళ్చర్యంతం ఉప్. త్వా? వునః అవి బహిః ఆగత 

నూం ఆహ్యాయత్ , తదుపరి అనాం రాజసమిీాపం గళ్యా పే బా 



3 జాల బోధి సీ 

జూపాల! వపా మద్యచన స్య ప్నత్యుత, తరం నాయచ్చతీ , కీంతు 

ఆహం పునః పునః అప్పచ్చం; తథాపి నా తహాన్టీం ఆసీత్, 

త్వమేవ గతా పృచ్చ - బ్రతి తం స్ఫపం అవడం. పశ్చాత్ 

సః నృపః తభాఏన అకరోత్ , 

పిమ్మట "రాజును జూచి ఆమాండుది ఓరాజూ నొయూ. 
రుయొక్క-యు నాయొక్క_యు వేరు నీకెందుకు? నీవు (నీతో) 
వను) = (కవమా౭₹ణ) వెళ్ళుమని చెప్పును (ఈ లోపల) 

= (వతదంత ర్స ఒక దొంగ అ చెట్టుమోాంద (వేలాడు 

చుండెను; వాండు -ఈ శ్రీని దొంగిలించుకొని పోవుటకు వచ్చి 

నాండని రాజు వానిని దండించెను. (ఇట్లుండగా) = (పవంస్థి తె) 
మతీయొక్క. తె ఆరాజును మాచి ఈవేళ మూయింట్లో భోజ 
నమును చేయుటకు నీవు రమ్మని రాజును పిలిచెను, "బఫే! సీ 
'వెవ లెవు? అని రాజు అడీగను అది నేనొక కూదు)నిరెన. 

పెండ్తామను అని జవాబు-చచెె మును. విమ్ముట ఓన్ వేనుతతీి'యురొ' 

డనుగద్వా. మో యింట్లో ఎట్లు భోజనమును శేయుదును? నేను 
మిోయింటికి రాను పొమ్ము అనిచెప్పెను. ఆమెయు వెళ్ళేను, 

చత్వారింశ; పాఠః = నలువదవ పాఠము. 

గమనం = వెళ్ళుట గతా = వెళ్ళి 

ఆగమనం = వచ్చుట ఆగత్య = వొచ్చి 

కరణం = చేయుట క్ట చేసి 
మరణం = చచ్చుట మృృత్యా = చచ్చి 

ఛావనం _ సపరుగెత్తుట థావిత్యా = పరుగెత్తి 
ఫకనం = చదువుట 1 మొ పఠిత్యా = చదివి [మె 



జ్ఞాయతే = తెలింసున్న్మూ తెలి బడదు చున్నది 

అక్ఞాయత = గోలిసెన్కు తేటీయంయుగౌను 

జ్ఞాస్య తే = జెలియయగలందు, తెలియుంబడలోలయడు 

లంబివ్య తే =| వేలాడ బండకు 

జ్ఞాపయలి = అకాడ తెలుపు ఫ్యా మున్నా అపు 

లంబయతి = (వేలాడ వేయుచున్నాండయ 

అశే చాలక! నాగదంకే మమ అంగవ్ర్రం లంబయ్య 
నోచేత్ గృహేవా లంబయ. భోబాలక! తే మవ్నీకొః పతి 

స్వంత్తి కింవా గతా పశ్యసివా నవా, కటాహేా జలం అస్తిలే 

“పో చేత్ తం రుటితి తటాకం గత్యా పాసీయం అనీయ కటా ' 

వాం పూరయ, అశేకే బాంధనాః స్నా నాం అగ చృక్ హ్యాః 

నక్తం మను నిదొాసమయే వకః ఖనకః ఆగ త్య అన్నపాత్రం 

అథః అపాతయత్ . _అనంతరం ఏకః మూపకః మము కన్ని, 

కాం శన $అదశత్ . తత) ఘరట్టసమాపే ముసలం అ ని 
య pn we 

ఇత్తం అనేష్యసి కిం? ఘరట్లః కుత స్తివా మమా నజ్ఞాయ తె' 
ఢి ౭! రు అశ a 

తవపఠనానంతరం తమేవ గ త్యా ఆనయ ముసలం.హ్యాః ప్రాత! 

అస్కదావరళో ఏకం శూరం ఆకిత్ , తేస్సికొ ఏకః ర కృపుచ్చుః 

అవసత్ . తం దృష్ట్వా తవ అనుజః అమారయ (చే అబహ్హా 
ణ్యం మంథానః కటః ఉలూఖం చ ఏకత ఏవ సంతి 

"'పాఅంబ! మమ చేలం జలే అపతత్ , ఈపత్ శోషముస్యుసికింక 
న! 



ఫ్ర జన ఫ్రై బ్రో ఫ్రై సీ 

తయుమ్మద్ద హే అద్య ప్రాతః దళ నకులొకా అవా మపక్యేం 
కేపాం మభ్యే వకః నకులః కుసూ లే పతిత్యా ఛాన్యం సర్యం 

అఖాదక్, 

సీకు ఆందుపిల్ల లెందబుయ్యా? నాకు ఒక్క కేకూతురు. 
ఆలాగా? ఎందుకురా అపిల్లను ఆలా బాధ పెట్టుచు 

న్నావు? నీకేమి తెలియును, నిన్న నన్నూ చెజణువుదగ్గ ర వొట్టేనది. 

అయితే సెరే, మొదట తమ్ముని పాలను (తాగించి తరువార 

పరుండ బెట్టుము. వా౭డెక్క-డ నుండెనో సీకు తెలియునా? 

చూడుచూడు ఆశెట్టుమిద వే)లాడుచున్నాండు. నీవుమెల్లగా 
అక్క-డకు వెళ్ళి వాసిని తీసి కొనిరమ్యు. కాని వానిని భయ పెట్ట 

వద్దు లేకపోతే వాండు చెట్టునుండి" పడును. మోకు గుజ్జిము 
లెన్ని యున్న వి, ఎద్దు తలెన్నియున్నవి? నాన్నా! మునయినిట్లో 

టోసవరు గున్న దా? నులక మంచముమిోాంద కంబళి యుంజెనె 

ఎవడు తీసికొని వెళ్ళినాడు? నిన్న ఒకబల్లి మజ్జిగలో పడ్డది, 
అబ్బాయిని బాగుగ మొదట చదివింపుము, వెనుక (వాయిం 

యము. ఈరవికను ఎవరు అక్కడ వేలాడ వేసినారు? తీగ 
యందు పూలు బొత్తుగా లేకున్నవిః 

ఏక చ ళ్యారింళః పాఠః = నలునజియొక్టవ పాఠము 

రథ్యా = బజారు-రస్తా వఏకవారం = ఒకమారు 

రం = నాకిలి ద్విః = రెండుమూారులు 

గిర్భృగ్భవాం = గది తిః = మూడువనూరులు 

= యు శేఖనం = వా ట చతుఃకృత్వః (గ నాలుగుమార్డు 



డీ తీయ భాగా; . 

మారణంర = చంపుట పంచక్ళళ్య।ః మ అయిడా మార్లు 

పతనం = పకట లిఖత్యా = (వాసీ 

అలోచయతి = ఆలోచించు చున్నాడు 

జేదయతి = కోయుచున్నా(డు 

విచారయతి = విచారించుచున్నా (డు 

నిప్పీడయతి = పిండుచున్నా డు |విండినొ (ముం 

వ్యచారయత్ = వివారించినాండు;. నిరరీడయళ్ = 

గర్భగ్భ యా కటః అస్సి, శీఘ మానయ. బహిః కేవా 
రభ్యాయాం సంతి "తొ౯ా అంతః Bas కశుఅనేకే మతు. 

ణాః సంతి. సరాంక౯ా దకేయుః కీింవా. తవ అంచొ నిమర్ధం 

ఖని లేణ అవరణే ఖనతి* ఛురికొం ఆనయ కే ఉరా రుకౌం 

ేదయిత్యా భతయామ. అరేశే భునకః తం శశం దాన 

_యలిరే మాగయిష్యుతి కింవా క: ఎరవాము, ఆవరిశ్వో పుప్పూణి 

సంతి చేత్ జేవవూజార్థం లఘ మానయ, హేబాలిశే! తత) 

గోమయేన కిం కరోపీ.? రామః పాఠం పంచకృతగః స. 

శతకృత్వ్యః అపళత్ . అరే తూస్విం ఆలోచయసి కింరే. ఫల 

కోపరిచాలకః ఆసి స్పివానవా విచారయ. భోజనక! అనుజుమండ 

పస్య అధః నవనీతం ఖాదతి: కించ శీరమువి విబతి. పిబతిచేత్ 
పిబత్కు త్యం తూస్తం వీధి, మమ నృన్ర్రం కః నిరవీశయత్ ?తే 
.చాబకాః నిరపీడయ౭౯ా (పతిదినం పాతిః:సాయంచ 'బేళస్య ద్విః 

నమస్కారం కురు; తిః సంధ్యావందనం కురు. శివరా తిదినే 

ఏకవారం దివా వ్యా సక్తం వా ఫలాపోరం సరుతంద్వానే 

ఖరః ఆస? దూరం (చావయ, 



శి కే ds శి “క్ల జాల జీత్ వట్ట గ మ టై ళ్ ర ఇ స 

ఇాజకిలో నూనను బోను. వాపు కొక్షబలిలో 

తీగను కోసిరి, ఆంబోతు క మభహాయింటిలో పిండిని 

తిన్నది. గోడయందు బల్లిని వీలిచంపినది. గబ్బిలము గిన్నెలో 
ట్ 

చావో 

నూనెను | తగినది, అెకే అశే పాములు వెళ్ళుచున్నవి 

నకం! లేదు లేదు; పాములు కావ, ఉడుతలురా, 
అబుతే కేళ్ళు అని వెప్పెద చేమి? చేన్నయు వావానము 

మోద వచ్చుచున్న. ఇవ్వేళ మూరు కంచములో అన్న 

మును తినుచున్నాేమి?  మాయింటిలో ఆకులు లేవ్రగా. 

తలుపుడగ్గర ఆపొౌడు మేమి? మాయింటిలో ఇవ్వేళ వంకాయ 
కూరను వండించినాము. మోయింటిలో చాః దోవులున్న విరా 

నీపడుటత రాక నిన్ను నేను మళ్ళీ చూడి లెడుం సేపు నాకు 

మ్ పెయ్యదూడ ను అనరు. మో అన్ఫ లా 

శున్నదాః చంటికిల్లకు గెలు చేవ. పోనిమ్ముం 

ద్విచ కోరి ఉన పాఠః = నలువదిరెండవ పాధళముూ 

మల్లికా క వల్లె అంతతః = చివరకు 

క్ళష్ణా = కృష్ణ ఇతస్తతీః == ఇటునటు 

గంగా = గంగ నిస్సాడ్య ౨ పిండీ 

గోదా = గోదావరి పిసార్య = పజిచి 1మొ॥ 

ంగలయః = గ గాళము స్ట్త్వా జ మ నికిచి 

స్థితః == ఉన్న పాయు లాల = రొంచి,నిలివి 

ప్రసార యతి - పజచుచున్నాాండు--వాచుచున్నా్నాండు 

పృ/సారయిప్యతి = పఅచయగలడు..బాచయగలడు 



వాసారయల్ = సజటవ2ను.నవామెను 

ఆరోవాతి = ఎక్కుచున్నాంయ 

ఆరోపయతి = ఎక్కించుచున్నాండు 

ధరతి = కట్టుకొొనుచున్నా(డు. తాబ్బు చున్నాడు 

మల్లీకాలతాయాం పుష్పాణి సమ్యక్ సంతి. త త్రస్టితః 

శాలక్ః కః రామానుజాచార్య స్య ప్వుళఃఖలు. గోదాసమో 

పం గతా మమ వస్తాణి సమ్యక్ థావ. కృష్ణాజ లేన గంగా 

లయం పూరయ, శకటం పసారయామః మమ ఉపాభ్యాయః 

ఆగత్య దాంరాత్ బహిః ఈప త్కౌాలం స్థితా పునరపి కుత ' 

వా అగచల్, ఏకం బాలకం సంస్కతేవిద్యాం నీశ్ష యామ; 

ఖని 'లేణ వనే రామః ఖనతి. పేఅంబ! చేలం అ తా స్తిధరం శే, 

బాలకా: యువ్మ్యత్సుత) వృతం ఆరోపయంతి పశ్యత, సః 

పశేత్ చేల్ కథం? అశేవిధవ!త్వంకీమర్గం వృతమారోవాసిశ్కే, 
మమ అంబా అనుజం గర్భగ్భృ హే మంచోపరి శాయయతి,. 

నా అంగనా శీరపా[తం అంతర్హృ హే స్థాపయిత్యా రా 

మగచ్చత్ . హాంజే చాలి! మమ వోలం సమ్యక్ నిప్పిడ్య 

శోషయ. అహం నోదాయాం స్నానం కృత్యా తత సంధ్యా 

వందనం కృత్యా అనంతరం గృపహంపితి ఆగమిష్యూమి, 

సః చాలకః ఇడాసీం సమ్యక్ నపరత్క్మి అంతతః 

ఖరః భవివ్యతి కింవా. పాకః ఆసీత్. వేల్ పర్షాని. పుసార్య 

బహేస్టి ఎలక బాహణాళా భోబనార్థ మాహాయ, హే జనక! 

Seng స్సర్వ స్నానం క SERS స్వవస్తాణి నోషయంతిం ఆన 



త్రో జు లజ్రేగేక్రిస్ 

రణే పర్జాని పృసారయేయంవా? త్యం మాపసారయ్య తీవారి 
బా పృసారయివ్యతి, తి ఆహం కింకుర్యాంశ త్వం తామీంభ వం వొ ణి 

మాపిల్ల వాండెక్కడ నున్నాండో జేంటికిని తెలియదు, “రేవు 

తెలియగలదు, ఆయూరినుండి శేవుమాతమ్ము డు రాగలండు, 
నవ్యవద్దురా నీయుపాధ్యాయుడు నిన్నుకొట్టును. ఆ అంబోతు 

నిన్న నాలుగు మారులు మూయింటికి వచ్చినది. చివర కెక్టడికి 

వెళ్ళినదో నాకు తెలియదు. నాకు కెలియును ఆదీ గడమంచె 
మీదనున్న దోసకొయలను [కిందపడ వేసి పరు? త్రినది. నేతిని 
కరగించుము. మమ్మును మోసగించెదవేవి ! వంకాయలను 
సరిగా తూచాము. మేము నిన్న శీశేలమును ఎక్కినాముం 
కొండ మిక్కి-లి ఎత్తుగానున్నుది. కాని కొండమిద చాలచెట్లు 

"లేవ. (నీవు వాసినత ర్వాత) = (త్వ శ్లేఖనానంతరం)మూయింటి 

కోకమారు రొతయలబా!  మాయింటిని చుట్టుకొని మశ్లైతీగ 

లున్న మ ఆఅపాధ్యాయుండ నంగా ఎవండు+? ఆకిల్లలు మంచినీటి 

నంతయు చెజచుచున్నారు, మోచెల్లైలిద్య ర పాలు బేదుఅందు 

వలన చంటివిలవాండు చెడిపోవుచున్నాడు. వెన్న కరగినదో 

లేదోచూకించుము, బెండ చెట్టుద్నరనున్న మనుష్యు జెవందు? 

వాడు దొంగవలె నున్నాడమ్యాా. నా కెందుకు నే నిక్క_డ 

నుండను. చెటువుయొక్క.. ఒశ్గుమిాద ఒక ఆంబోతు అక్ష ముగా 

పరుగెత్తుచున్నది. చానిని చూచి మాఅక్క. భయపడినది. నీవ్ర 
వెళ్ళి దానిని కొంచెము కొట్ట లలనా? 



(వసారణం = పలఅిచుట rE కట్టుకొని 

ఆరోపణంరి = ఎక్కి ౦చట అలోచ్య = అలోచించి 

ఆరోవాణం = ఎక్కుట విచార్య = విచారించి 

అవరోహాణం = దిగుట ఛేదయికా = కోసి [ మొ! 

ఆవరోపణం = దింపుట ఆరుప్యా = ఎక్కే 
జ్యా 

భరణం = కట్టుకొ'నుట॥| ము ఆర్ వ్య = ఎక్కించి 
ల 

తిప్పతి = ఉన్న్నాండా నిల్చున్నాడు 

స్థాస్యతి అ ఉండ లడు_నిల్భ గలడు 

సాషయతి = ఉంచున్నాా6డు 
ట్ర 

బాలక"ఃనృయాక౯అరువ్వ్యా ఫలాని పర్ణానిచ సదయ సన్తి, 

అద్యభోజనార్థం "శీశేఆగ మిహ్యంతి వా సమ్యక్ అలోచ్య పాకం 

కారయ, నోచేత వ్యళ్ణః భవివ్యతి. సర్వే మేషాః పర్వ తాత్ అవ 

రువ్యా గ ఫహంఅగచ్చంతి. యుష్తాకం బవలు ఖా హ్యః సాయం 

కాలే అన్రాకం దా ₹ఈప.త్కాలపర్యంతం స్థితా అనంతరం 

కుత వా అచలత్ . తేపాం అవరోహాణపర్య్భంఈం త్వం అత్రైవ 

తెస్ట. బత జాలక? వృతాత్రాఅపక జే, తం ఉత్రాపయ డే తాత! 

మాం శనైః మంచ మారోపయిప్యసి కిం? తెచ్రావ్మాణాణకట 
(పసారణానంతిరం అంతః ఆగమిహ్యంతి చోప్యేఈవత్ లవణం 



లం జాలబోధిపే 

స్టాపయా తే తెంప్కాతం og ౧తంచ శిక్షే కే స్ట అస్థాపయక ? కం 

వా మా. నజ్జాయ కే. మండపేవకా లతా లంబ తే పశ్య, సా 

తం స్వా a కా లతా? తత వృశ్చిక ః అస్తి, త్యం గత్వా ఫు మారయ 

నోచేత్ బాలకం డశేశ్ . నవసీతంః (గాటరుల్యా ఘృతం 

కురుత, అస్మ్యదావరణే వార్తాకాని సంకిచేత్ , శాశార్హం ఆన 

వోష్మ్యే ఉర్యారుకం డార్వికాఫలంచ పాతయలే. శ్రీని 
య 6 షా బై ద వో ల వాసస్య పుత్యః తార్గం అద్య ఠగమిష్యుతివా నవా విచార్య 

వద, అనుజాం డోలాయాం కే అశాయయకా. 

నిన్న రాతి) మోయింట్లో నున్న వా “కెవరు? మున్న మో 

ఉొడ్డిలోనికి నాలుగుమార్షు దొంగలు వచ్చినారయోే, నాలుగు 

మారు కాదుగాని శెండుమారులో మూడు మారులో వచ్చి 

నారు. చాలబా యేమి? ఏముయి నను ఎక్తుకొని పోయినానా? 

మానాన్న గారి అంగవసాలను దొంగిలించరి. (వోనీ టే_ గచ 

తునామ) ఇంతవరకు బాగుగ నే యుండెను, నేను వచ్చువరకు 

సీవిక్టడ నిలువణగలవా? ఆలాగేయుందునుగాని, మారు వో 

రండు. ఓనాయనా! మోఅమ్మను పిలుశ్రము,. బొత్తుగా 
రామాయణమును చదువ వేమిరా.చదున్ర చున్నాను నాయనా 

చేను చదువ శళేదని ఎవరుచెప్పినారు ఎవడు చెప్పిన నేమి గాని 

నీవు పుస్తకమును చూచుచున్నావురా. చూచుట లేదుగాని 
చదువుచున్నానని వెప్పితినిగా. బాగనే యున్నది. చూచు 
చున్నాడు కాడంట చదువుచున్నాండంట. పోనీ నాయనా! 

తమ్ముని అడుగుము. ఆలా? అడుగుదునుగాని తమ్ముని పిలు 



డగ తే యు భాన్ & Fae 
జీ 

పురు, వీలిచినాను, వీబిరా పిల్లవాండా! అన్నయ్య ఇన్వేళ 
శల 

(పొన్దున మొశలుకొని యేమిచేయుచున్నాండున్నా. నిజముగా 
Xe 

చెప్తూ, అస్య యు నడిగ్ చా పందునా నాయనా! 

క్ష ౫ 

అన్నయ్యను అడుగవర్గు సిపే చెప్పుము. అన్నయ్య మనదొడ్నా 
లు 

«క వాల్ల తో రే వుంచు; షండ య్యా, 

చతుశ్చ త్యారింశః మార్ టబు నలునదినాల్లవ పాకము, 

అఆలోచనం ఆ ఆలోచించుట ఉత్తాయ = = బేచి 

వివారణ౦ == విచారిం చుట యస్టాప్య ఇ = బేపించి 

ఉత్రాను = లేచుట యే భుపుం = ఇష్టమువచ్చినట్లు 

ఈఆత్థాపనం = లేపించుట య తేక తవా = ఎక్క_డనో 

i [ఒకచోట 
మాతుల; = మేన సామ పురువమాత)ం = నిలివెండు 

పంకెః = బురద ఉతాతుం = లేవ౯_లేచుటకు 
థి 

జ తిన్లతి = లేచుచున్నాండు అవరోవాలి = దగుచున్నా (డు 

ఉశ్థాన్యతి = = లేవంగలంకు అవరగోపయకి = దింపుచున్నాండుం 

ఉడతిపత్ = = తేజను అవరోత్యుతి = దిగణగలండు, 

భోమాతుల! బాొలకాః సర్వేపి మం చెభ్యః ఉదతివ్ట౯ా 

ఆకాసర్యాక్ అంత రాసీయ భోజనం య. అనంతరం 

రామాయణం వ ఠ నో  కీమగ్గం శే నకవారం ఘుటాంనాదయ 

(తే ఏవ) తలే న ఆగళ్య స్యస్యతార్యాణి కురుుః, ఏషః స్తనపః 

తత డౌ “తుం నాలగ్కతేగం షే | తముల్థౌప్య రల? యయ, 

వీరం కిమర్థం, ఈవడన్న. మేవ ఖాదయిప్యూమి, అన్న పాశనం 



భు స జో విట 

అభవళ్ధేలు! తక యూయం సే క్రి హాలోచయథ, నకిమేకి 

ఈక య సన్యాం చా తుం కేవా ఆగచాన్, తంసమూచారం౦ 

విచారయావమః వివచాాజణానంపరం మచ్చ 

వృతాంగిం మాంస). సెదపష్షుథ 

రామస్య ఉన్న్యోగః నూ స్మ os కవమదవి నాస్తి కింతు, 

ఇశాలక? యోగ్య వాంచ, సుందర, పాఠశా క చతుర్థ 

కయ్యం పథతి. అశ కేసంన్క్యతచాహానున పఠతి$ం? తన్య జనక 

సం ఛఖశవిజ్యాం సకాణపిద్యాంచ శిష్షయతి. కథం పాళఠయతి 

య తన్య ధనం నా స్తిఖలుం అత్ కిం భికటనం కృత్యా భాసా 

శయం పాళశయతీ, చాశం వివాహనిశ్చయః అభవ తి-౦% 

నాభవట్ . అతః? ఏతానత్పర్యంతం నెభవత్ , శః కిం భవి 

_వ్యతివా. మమ నుంచే పాలకాః పకిళ్యా దానం పర్యంత 

తం మంచం ము తెక్కుత్రవా స్థాపయిత్యా ఆకా౯ా  చదండయల, 

అస్కద్వ,న్ర్రం పంకే అపతశణ్ సమ్మ గ్గావతే 

వాం మ. తం 

కంకి తెవ వర వన, 
(a 

మాచాణలిని ఎవరో బావిలో పడ వేసినారు. మో బౌ 
విలో ఎంతసీరున్నది* అబ్బో నిలివెదుసీ కున్నది. నీవు బావిలో 

తగలలవా* నేను దిగంజూలను. మిాఆలోచనమంయమి నతరువాత 

నేను పిల్ప్చుచుశ్నా నని చూఅచ్చామిని విలువుండు. మూయింటో 
౧౧ 

చాలదోమ లున్నునండీ. ఈవల్ల బానసి గుణసుపైన నెక్కీంచీ 

అలా తీసికొని'వె ము లేకపోతే పీండికడఉ అల్లరిని చేయం 

లండు, మంచముమిోద డిండున్నదాతేదా? అరే ఆంబోతు ణప 

మువచ్చినట్లు మనుష్యులను తజుముచున్నదిగాని రోకటితోే 



ప్ ఫీయ పాగ తత్తే 

దానిని కోట నము అయో్యోమాచితినా ఆ అంచోకు బారదలో? 

బడినది, ప్రే కొట్టవద్దు. వీల్ల వానిని తొట్ట నకం చుము 

ఉ్యైమోదనుండి నే3గిన్నెను దింపురు, నంట అరక యత 

నది, ల్రకోవికాన ఆలస్యము లేదు. అక్కడనున్న అ”దరి భోజ 

నము కొణుకు పిలిచి వీకృకూడక స్నానము కొజు * శు పునకు 

వామ్ము. త్వరగా తేచి పోరా ఎందుకూ జూగస వె కోంముడు పు? ప్వ్ర్ర 

"లేచిన తపనాత నేనుకూడ స్నాసనముకొటకు శేవయలను. సీ 

రన బడికి పోవుట నేదు? అపుడే చదువు 

అయినదాః సే (నెప్పి మార్లు క తికృత్య) వాప్పుదును 

ఎక్క జెక్క_డికో నెళ్ళయలలండు, ప చేయగలడు, 

(వానియిన్టమే యిష్టము) RA జపమే వేస్టం) నె సమ 

చేయ్యజాలుదును 1 కందుక్కు మూ శెందుకు? 

పంచచత్యారింశ పాఠః == నలువదర్దానవ వాళతము, 

పివేశః = పువెశించుట ధృత = ధరించి 

పువేశనం = ప్రవేశ పెట్టుట ధరుం = ధరించుటకు 
వి ఆలీ 

దానం = ఇచ్చుట దాతుం = ఇచ్చుటకు 

జాపనం == బ్రప్పీించుటు ప్యవిశ్య = ప వెశించి 

జ నాన్నా వై కు wr 

తీ౦డ లొః = బియ్యము యథాకథంవా = ఎటులనో 

చీటికొ = వు (ఒక ఓల 

పృవిశ తి ప వశించుచున్నాండు 

పావి్ర)ళత్. త్త (వవేశించినాండు 



గ్రా we ow hs 

శ ప . 

వలో రా టు య ఈం వటి పైగా 

a 3 
Nak a లే అల చ ల వు మా నషా 

కం 

బవ యల 2 ప పన్ అసం es 

లో స 
ఎడ 

a 

పారూ ఆ టా న డాటినొ 6డ 
ల ల చ 

Ca) శ = 

గె 

వా అభ క్త Wp 

Sr HARPS భృసెశ్ట సుతు రగ
ు 

i ల ర 

రాచుస్వ విచావాః ఆసీశ్టేలు, గృహ వేశఃకదా అభ 

వచి! ఇతో పి నాభవత్ = ప పరకోవా భ విష్యతి. 

రామస్య వివా; హోర్గం గమనసమయే ఏకః మొర్షాలః అభిముఖం 

ఆ క న్యాజానం కః ఆకరోత శ, € "నివాసః గ్రామే 

నా సిఖః ఏ? దు వానుజేన | me + మమ ఉత్యానుమపి 

సామర్థ్యం నాస్తి. త్వం శుభ )వ వ్రం న చేశ తొర్పనం 

కుర్యాః కిం? "తౌ దై పూ సుం యుష్మ స్ట "జీవ వేటి కాయూం 

విగ)హోః న న సతి ఖఎబ € చే:పూజాం కథం “కుర్యాం ? వఃరి" 

విన హొం పేటికాయాం పీ వేశయ పథ మం, అనంతరం 

భఘుంటాం నాదయ్క తనం భోఆచార్య ! చవచేటికాయాం 

ప్రీతః న. వ్ ః విగివాః అస్తి పథ్య,అరే వ్ పఏతత్కింే 

వూూపషకశః। కథం వొ విశ బే) "జీన శే వీట్ కాయాం? శీను జ్ఞాయ తే, 

ఏకః కాంపా కా? ద్భారే త్రం లి తం క అంతః 

ప్ర వేశ్య తేం షృచ్చ, తస్య సమాపే చేర పేటికా అ స్తేకీింనొః 

ల క్రీం న కు సథమం గ శే నా తెందులా 

రి 
¥ 

ఏవ పగ | పాాణశ్చ ఆగ య క రివ్యుతిః ప్యహ్యాః 

wee దశ తస్కరాః ఏకస్య చ్రొవ్మాణప్య 
ఆమ్ చలనం An ఇ” 

గుహా ప్పపిశ్యే, సర్వం ధనం అచోరయన్ _ ఇతి ఆంధపతి) 



ద్య తీయ భోగ ః య్యే 

కాయమాం అలీఖక౯్ం పాశ పాతాోణి పశ్రమం చణ భావి 

శస పప్పాత్ గోమయేన వేయం వ అంబా స్వా నార్థం 

అగచ్చత్ , వతావత్న* ఏ9 స్నానం కృతా స్వాః 

పాకగ్ళ' హే ప్ర నేమ్యతి | పాతొణి సరాంణ్ ' ఆనియ అత్రి 

సాపయ, తం౦ తూమీగా తిష, Ss నరం౦ కో 
థి స ౪) © ఏ 

నావెంబు బురదలో పడినడిగాన్మి కొంచెము కడుగుదోూ 

నాయనా! ఎందుకు పకినది మామా సీచెంబు? నేను వెలు 

పలికి వెళ్ళినాను, అక్కడ నన్నొక పంది తరిమినడ్సి అందు వల్ల 

చే నాపందిని చెంబుతో కొట్టినాను. వంది పొరిపోరి నది, 

జెంబు బురదలో పడినది. నిన్న మో ఉపాధ్యాయుడు 

గా)మాంతేరమునుండి. వచ్చినాడుగదా, అయనను ఎక్కడ 

ప వేశా ఫైట్టనావు ఫ నిన్న సండెవబకును సత్రములోనే 

ఉండెను "ఇక్యేళ మాయింటో ప్రవేశ పెట్ట పెటుదును. మొదట 

సత్రములో నెవరు పి వేశ స్వైర ఆయనే పివేశించినాడు. 

ఆయన గుజిముమాద వచ్చి నాడా (లేక) (నో వేత్ ఊర 
కయ్ వచ్చినాణాక మొదట గుజిము నెక్కే. కొంత దూరము 

వచ్చినాడట, అప్పుడు సంధ్యాకాల మయిసడట్క ఇంతలో 

గుణమును అక్కడ నొక చెట్టుదగ్గర నుంచి చెరున్రునకు సంథ్యా 

వందనానికి వెళ్ళినాశట్క అప్పు డాగుట్టిము జేన్రని పెళ్లైను 

క్రందపడ వేసి వాజ్పోయినదని ఆయన నాకు చెప్పినాడు. అది 

యంతనరకు నిజహోా నాకు పెనియడు,. అడి ముంగియా యెలుకా 

తేక పండికొక్కా- కొంచెము చూడు. శూబినానంజోయి 



లజ జ్రాఆఅబోధ్రిసి 

అడి యేదియు కాను కుక్క! కుక్క! అయ్యో బేవ్రవంట్లోనికీ 

కుక్క యెటు చొరబక్షదిరా? అది చొరయన లేదు. మాశిష్యుడు 

“తెచ్చినాండట. వాని కేమినచ్చివదిరా నాయనా వమాపోనిమ్ము 

వట్బ త్యారింశః పాఠః = నలువది యాన పాఠము 

అపణః 2 అంగడి ఉపవిశ్వ == కూర్చుండి 

గడం = బెలము ఉప వేళ్య = కూర్చుండబెట్టి 
౧౧ వ 

పదార్భః = వస్తావు యావజ్జీవం = బ్రతికినంతవరకు 

జీరకః == జీలకర) ఉపవేస్టుం = కూర్చుండుటక 

మాపాః = మినుములు ఉపవేశయితుం = కహూర్చుండం 

అపూపః = అప్పము i బెట్టుటకు | 

సమర్థః = చాలిన వాడు యథావిధి = లోపము లేకుండ 

ఉపవిశతి = కరూర్సుండు చున్నాడు 

ఉపవేక్యుతి = కూర్పుండలో లండు 

ఉవావిశత్ = కూర్చుండెను 

ఉపవేశయతి = కూర్చుండ 6 బెట్టుచున్నాంకు 

ఉప వేశయివ్యతి = కూర్చుండ బట్టల డు 

ఉపా వేకయత్ = కూర్చుండ (బెళ్లైను 

శోధయతి = శుద్ధి చేయుచున్నాండు 

'ఆపణం గతా సర్వాక పచారాన్ వకవారమే వా 

నయ, పునఃపునర్కాగ చ్చ. తత) ఉపవిశ్య సంధ్యావందనం 
కరోతి కః, త్వయాజ్ఞాయ లె కీం£సః చాలకః తటాకతశు తూష్టం 



(8) ద్వితీయభాగ; ౧౭ 

ధావత్సి తం అసీయ గృహే వకత ఉపవేశయితుం త్యం ఏకః 
వవ సమర; నాన్యః. యూప జీవం అస్మ్కన్య్మంచేము ముతుణాః 

థి పై అ 
ప 

వసరతి- “పవ శీప్వ్యూః స పి _పత్యహం సంభ్యానండసం 

యథావిధి కుర్భం త్వెవ. శ మేక ఏవ మ్య్ న కరోమి, 

మూాపాక్రా అనేహ్యామ్ కింతు, తందంబయా అపూపాక౯ా కొర 

యిమ్యసికిం? తీ.కేఈషన్దుకం పాతి గో:వేత్ , మధురంభ వేల్, 
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వలయును, “రేపు; పొద్దున 1 మొన అపకొని జేవ్రనికి వంగ కాగ 

లదు. సీవెందుకు సయసడుచున్నా వు మాలఅక్ర క్కయ్యను 

మేనమావుయింటికిం దీసికొని య. ఎవరును. లేరు, ఎట్ల 

జనో అని భయపడుచున్నాను. లెకపోయిన నేమి, నీవే తీసి 

కొని'వెళ్ళుము. పిల్టలంద జు నెక్కడ కరార్సుండి భోజనమును 

చేయుచున్నారు? ఇంట్లో బి న్యూము శేవ్రగాని, అంగడికి వెళ్ళి 

తీసికొనిరమ్ము. జీలక జికూడ "లేదంట తెర్తునాశనన్న డిగెద'వేమి? 
మో అమ్మ శెమ్షనినయెకల శే తవ్వుం మాఅమ్మ యిక్కొ-డ లేను, 

శేపాచార్యుః గరియింట్లో కూర్చున్నది. అక్కడ నేని నేయు 
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తథా జాగ త్తమా తిన్ల, "పుకోహిళాః కి”పర్భంతిక స్నానం 

కృత్యా వస్తి శోషయంతి తా౯ా శీ ఫు మానయం 

నా కేమి యును తెలియన్కు ఎ*₹వరిన విల్చుకొంక రో 
మోసే వెళ్లి పిలువు. వూమేనమామకుడ్ త్తరమ్మువాసినా వ" 

ఇంకను జం తెచేవిక అయన కప్పు పొద్దున, మన యింటి! చేరల' 

గలంకు నీవు కొంచెము నాతోకూడ “అంగక్కి వచ్చెదవా ? 

సే వత్తుకు పదండే, భాలమంది భోజ మునకు వత్తురేవగా 

కదా, వారినందరిని ఎక [ాడకూర్చుండంబెట్టంగలవు! సూశకెదు 

కండి అంతయు మాెేనా+ చేనెకడనో ఒకచోట కూర్చుండ. 

'బెట్టటలను. మూారూ ర” దుస. చంటిసెల్ల వా" శు రసాయం 

దుగ్నాకు లోవలికి తీనికొఎర ము, పాల తాగి? మము నుం గళ 

నూ తమును త్రీన్సిన్ొ సవచ్చుటకు మాయమ్మ తోకాడ చెవే 

వెళ్ళినవారు? చూలఅక్కయ్య, చెలైబు, రాంపా చార్యులగారి 

పెండ్తము వెళ్ళినాను ఏవ్రు ఫొంచెముసే విసా నుడీ అంద 

తిని అక్కడక్కడ కఘరూయ్చండం బెట్టుము. చరాడు మాడు షిల్ల 



య న. 
p యునాక భూ గురువుగారిభార్య; లోనికి (పవేశపె మా అ 

ఏకం మీ అమా రల. రూఒ' మనఎ ఉన్న డిగాని 

యిట్లుర 6కుం (ఇ తనో నారాయన వహో స్స) వచ్చినాను చెప్ప చుం క హూ 

ర కొల మెమ్నిగంటల ₹రువ "తిఫరా| కీయెని మిదిగంటలకు వెన, 
జుంటి a రి 

అయిస్ సే ఇంకను చాల అవకన ముగ్నుద్ు 

వ్రీలింగము == తత్ శబ్ద నీలింగము. ఇ ఏతీల్ శీబయు 
లో ఇక 

ఏ జ న్ బ 
జ ( గి ప్ర. సా -_ శః ఏపషూ _ వతాః 

ay తోం _ తాః ఏతాం -_ ఏతా 

తృ తయా _. తాఖిః ఏతయా _ వళాభిః 

' ల! త mo a3 వ్ శ్వా లా వీ చ తస తాభ్య మెనీ తాభ్యః 

పం, తస్యాః - తాభ్యః ఏ3న్యాః - ఏతాభ్యః 

వ తస్యాః _ తొనాం ఏశనస్యాః _ వతొాసాం 

స, తస్యాం _ తాను వరస్యాం - ఏతాసు 

బ్రటు బే; స ర్వా-అన్యా-యా._కా -స్వా-వకా శబ్ద శబములును. 

ఏకా శబ్బమునకు వకవ చనమేకాని బహువచనము శేదు, 

జ్యగకా = జాగ త్త మధుళః = తీయనిది 

వురోహిళః = పురోహి తుండు ' ఆమః జ పుల్రనిది 

కమేణ == వరుసగా తిక్తః = చేదు 
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ఆగామి = రొజటోవు గమః వు కడచిస తేక వెళ్ళళ 

రమీణీయః = చక్క-నివాయు [కనుశః _ వరుసగా (వాయ 

ర ఆశీ రాద్యర్థకము విధ్యర్థకము 

వ్ ఖు ఏ బ 

పి. లంబతాం-లంబం తాం ప), లంజే శ_లంబేగకా 

మ, లంబస్వ-లంబధ్యం మ. లంజే థాః-లం బేధ్యం 

ఉ. లంబై _లంబామ హై ఉ. లంబేయ._లంబవముహి 

గతదినే నకం వివాలయే చోరాః (పవిశ్య చేవస్య ఆభ్ర 

కాని సర్వాణి అపి అచోరయన్ కిల, తతః త్వం _పజిదినం నక్తం 
జ్మాగ త్తయా వస కంర లతా కక 50 హూణ 
విద్యాం పఠంతి, తనర్భం సా వకక్షాగా నాల్ ఉనాయ పుత్ర 

సమిోపఏవ వసతి చోరాణాం చోరయితుం అస్కద్హృశే హా కేం 

థన మె స్తి? యుహ్మాకం గే పము నకలాః సంతి శే wh 

మ నకులః వా మూషకః వా అస్కద్భృహే వకోపి 
సి ఇదాస్ం క్రమేణ యుష్కద్ గృహోత్ (పవిశంతి. తకం 

ఆన్లుం అస్తి. సః బాలకః అతీవ రమణీయః ఏషా కస్యాః 
పుత్రి కాపా మయా నజ్ఞాయ తే, యుమ్మ'సూవే జలం మధురం 
అస్త. నాగదంతం హా స్తేన ధృత్యా లంబస్య. ఆగామిసోము 

వాసరే మమ కుమారస్య ఉపనయనం _భవివ్యతి; పురో 

హితః ముహూర్తం అస్థాపయత్ , వతతి ఫలాని తికాని 

సంతి, మాఖాద "వపా మమ 'అంచొ, సా అన్యా, తవ న. 

క తాసీత్ ? మాతులగ్భ హే నికో అగచ్శాత , పునః 

కదా ఆగమిష్యుతిః దశదినేభ్యః అగమిమ్యతి, వయం సర్వే 



(4) ద్వితీయభాగ। క్. 

థః పాతః కృృున్లాస్వానాాల  గమిప్యూమః; యూయమేవీ 
శ) 

అన్మాభిఃసాకం ఆగమిషుథ కిం? అస్మాకం ఆగంతుం అవకాశ; 

రశ క్ట గృహా కించి నా స్త్రీ! యాయం ప శః 

త్కార్య మసి, తభాచేత మూాస్తు, 

ఇబ్రందాయక ఆలావెళ్ళిన పిల్ల విల్హ వాం డెవంయుి నిన్న నొక 

కుక్క మేకలను ళతిమినది, 'తకుక్క_ను నేను రోకటితో 

కొట్టనానుగాని, కుక్క వాజీపోయినది. తరువాత మామామ. 

గారయింట్లోనున్న ఒక యెద్దుకు కటుచి చివర కాకుక్క 

క్రమముగా తనచోటునకు వచ్చెను. శేపు మో రందణును 

రామయ్యయింట్లో చేరుదురుదా! అప్పుడు నన్నుకూడ 

వీలువునుు నేనుకూడ వత్తును, వాడు నాకు. "వాకీ 

res దోసకాయలు అన్నియు చేదు అరయినవిరా. ఎవం. 

“డిచ్చినాండు సీకు* మిీఅమ్మయొక్క- చీరను చెట్టుమోద 

(వేలాడ వేసినావా లేవా? ఇందాకనే వేలాడ వేసినాను. 

బాలుణాలు వక టొరకుందుము, గడచినరోజన మో ఉపా 

ధ్యాయుండు ఎందుకో నన్ను రవ్శవెాంయ, చేను వెళ్ళలేదు, 

సీవు ఇవ్వేళ వెళ్ళి విచారించి నాతో చెప్పుము. రాబోవు శని 
వర గ ర్రపురమునందు "చేవాలయములో ఉగ్బవము 

కాగలదు; మే మందణజము అగ్గడకు వెళ్ళుడుము. కొొందణు - 

(బొవ్తాణులు ఎవరో వాకీటితో నున్నారుగాని, వారిని లోపల 

పావేశ పెట్టుము. మా ఆశ్రుయొక్క్మ. పాలు తియ్యని దేనా? 

ఆ తియ్యని సడే. పోపో సిన్నెవరు పిల్చినారు? మా అబిగె 
యింటిలో ఉన్నదేమో చూడుము, 



త జొాలబోధిసీ 

వంజాశ: పాత: = వీంబదవపాఠ మమం 

సము దః = సమ్మూదుయ ' మూఢః = తెలివితక్యు. వవాందు 

నూర్వః = సూర్యడు  (పకౌశ లే = పికాశించు 
లి ఫ్ర 

మేఘ? = మబ్బు | చున్నాం౭ శు 

పాహి? = సోయి సరివేవయతి జ వడ్డించు 

(దప్పం = "విరుగు [చున్నాడు 

ఆకాశ; = ఆకాశము పర్య వేషయతీ = వడ్తించినాడు 

సమాచీనః =-వముంచిది 

లు lee క్ 

mm Ta ల 
దుర్మార్గః వు దుర్మార్టుండు (పకాశిష్య లే = | పకాశింప6 

బలివ్వః = బలముులవాయ [గ లు 

దుర్చు": నా బలహీనుండు పరివేవయివ్యతి = వంచం 

వమారః = మూరుండు [గలండు 

వి షి 

(పతిదినం దివా ఆకాశే సూర్యః (పకాళలే. నక్తం 

చందః (పకాశ తే, మేఘాః సమ్యక్ అవర్థ కొ సముటే? జలం 

సర్వం అపి లవణం, (బొహ్మజేభ్యః (దపష్పం పరి వేషయత తవ 

వుతైః అతివ దుష్టః యుమ్మదనుజః యోగ్యం సమిాచీనం వశం 

ఉర్వారుక ఫలం ఇత్థం ఆనయే; ఛోశయిక్యా ఖాదాము ఛురికొ 

నాసి గృహే, కథం ఛేదయిష్యసిః దంలైః వవ దస్త్యా 

ఖాదామ నోచేత్ తూప్టం స్థాస్యామః కం* వ్యాః సాయం 

సతయ చోరాః ఆగత్య అస్మాకం సర్వేషాం గ్ళహేమ 



థ tig క తీ య భో 

పామోణాకొ అపాతయళా. లీడా కశీచిత్ మనుష్యాః తళా 
చోరాళ౯ా (అన్య ఛావక్ = వెంటంబరుగ క్ర కింతు కే చోరాః 

మనుప్యా౯ (తాసయిత్యా పాపాసై; అతాడ మకా, తే 

మనుష్యా స్తత స్థిత్వా పునఃస్వగ్భృహాణి అధావ౯ా వకజా వళ 

బలిస్టః వృహభః అస్కదావరణే పతితా సరా్య౯ా చార్వికా 

వృతా ఉర్వారుక వృయాకాచ అఖాదత్ . అకే మూడ! 

[పథమం రామాయణం పఠి తా అనంతరం భారతం పథ కీ, 

చీ! ఖర! దూరం గచ తవ జనకః ఆగచ్చతి ఆగచ్చతి, శీ భం 

వృచూత్ అవకోహ,సళదత్వుతి చేత్ తాడయిష్యతి. మాధావ, 

మాధథావ; శనైః ఆగచ్చవో చేత్. ఆథఃప లేః, ప్యాఃమభధ్యా హ్నే 

సూర్యః సమ్యు( క్పాకాళ క; అద్య ఆకాశ్ మేఘూః సంస్ ఖలు 

తదర్థం సమ్యక్ నప కాశ లే, సోను పస్షైను సాకం పర్వ వేమ. 

యుకొోకీం, వం ఆగచ. ఆకాశ మేఘాః భావంతి, భోజన 

సమయ వర్థంతి కీంవా కేన గాయ తే! -జేవేన జయ లే 

వర్షతి చేత్ , కిం కరప్యామః 

అశే దుర్మారుండా! అల్లరి జేయుచున్నావా?ి శేచి 

పొమ్ము, ఒక అెలివితక్కువ పిలి ఒక యెలుకను చంపి తేన 

దగ్గర కండ ఉంచుకొని కూర్పుండెను,. అప్పుడు ఒకసక్క-. 
అపిల్లిసి చూచి “ఓ పిల్లీ! యెందుకు విచారించుచున్నావు అని 
అడీగెను. తరువాత ఆపిల్లి నక్కను మాచి ఈనక్క నన్ను 

మాసపుచ్చుటకు వచ్చినది. ఇద మిక్కిలి చెడ్డది, అని తెలిసి 

కొని అయలుకను ఇంకొక చోటికి తీసికొని పోయినను. 
ఓ మామా! ఆమెలుకను నీవు తినవలదు, ఆది బాల చెడ్డది; 



జభ Woes స స 

సేన జానియొక్క- పండ్లను జేరు మరావినోను, ఆది బన్ను 
శో జీ 

కఆచినది. నిలునిలు ఎక్కడికి పోత్రచున్నావ్స?ః దానిని నీవు 

తిన్న యెడల చక్తువు, నేను ఈమాటను నీకు వెప్పుటశే వచ్చి 

నాను, బ్రంకమోద నేరు పోవుచున్నాను అని నక్కా వైప్పెను, 

ఈమాటలు శప్పిన పిమ్మట నక్క.యొక్కమాట నిజమేమో 
అని ఆమెలుకను అక్కడ నసయుంచి పాజ్ పోయెను. వీల్లిపోయిన 

సంగతిని నక్క కౌరిసికొని ఆ మెలుక యెక్కడ. నుంజెనో 

అక్క.డికీ ద దానిని తినెనుం పీల్టి మరల సలమునకు 

నచ్చి చూచె అవుకు ఆ నక్క యెలుకను తినుచున్నది, 

ఓేనక్కా] సీ వీపు డాయలుకను ఎట్టుకినుచున్నావని అడిగెను, 

సీసీ తెలివితక్కు_వదానా! నే నాయెలుకయొక పండ్లను 

అవ్రుకేడతో క ఘుద్ధచే చేసి తిను చున్నానుకాని ఊరకే తినుట లేదు 
అని చెప్పి నవ్వెను, విల్లియు మిగుల విచారించెను. 

వకపంచాశః పాఠః ౫ నయద్యొకి టవ పాఠము, 

నకు తం = నకు తము స్టైనం = "కలివి 

సంవశ్చరః = సంవత్సరము ధనం = డబ్బు [న్నాండు 

వమూసః = నెల అనుగ చ్చకి = వెంబడీంచుచు 

పతక = పతుము [ణము అనుధావతి = వెంటపరుగెత్తు 

ఉత్తరాయణం ఉ క్తరాయ [చున్నాడు 

ere = wae అనం గ చ్చుత్ = వెంబడించెను 

అగావః = లేకపోవుట [నము అన్గభావత్ = వంటపరుగె త్లెను 



జ్ న 

ఊఉనః = వేదిమెం కల్యయకి = వోఅచు నున్నా రకు 
Man న్ గ్ 

వ్ ఆ సేల్ సంకలృ్యయతజకి = నం మించు 
యౌ ణం చ్ 

ఉస్షత్యం జూ టవెచ న | చున్నాలో 
n° by = (€ 

శితత్వ్యం లన బులు. ఆ కఠ బించాను 
రానా హ్ 

VAL mm WU ము 

శః భానువానే దివా ప్రక మూనతయ పే రామస్య 

వివావాః భః వ్ష్యుత్, యూ ఈం పెంచి తదా అ” చ్చత మమ 

ధనం నా స్తిచేత్ కిం వివావాం యధావిధి ౩ రిష్యూమి. గోవా 

స్య జనక్? పింగళ సంవత్సరే కా ర్రెగనూసేకాలమకరోత్ , తదా 

అవాం గ్రామే నాసం. త్యం డు న్నంః తతః శీతోదతే స్నానంమా 

కురు. టో (పతిపినం 'ఉహ్లోవరే కక చ్వాదంతశరో ము కేమ న 

తవసుత్త రాం జ్ఞానం నా స్ కిమర్థం బాలి కాంతథా తాడయసీ? 

నౌ డాస్ట్యం కరోతిశేత్ కిం కరవాణి? అస్కదుపాధ్యాయః 

శ్వః ఆగమివ్యతి, తస్య య శ క స్థలం కల్పయ, ఇతఃవూ 

ర్య మేవ రటాకశటస్టిలేచ్చ శే ఫ్ర సలం కల్పయిత్యా అస్టాపయం, 

is అపా ఆంముమ్న దుపాధ్యా యః, యువమ్మ ద్చాలీకాయొ 

ఏకత్సలం డాన్వసి క 2న" అదానీ) ఇస్కడం బెం అనుధావతి. 

ఆగమనానంతరం దాసి న్యామి ఎ వయం పీకదా (లీ శకెలశ్నే తం 

గత్వా |పధమం పాతాళగంగాయాం స్నానం సతో అనం 

తరం చేవ వపూజూర్థం Sr ర హస్తే ధనొ 

భావాత్ ,ర్గీ శ్రీ నైలంపితి నాగచ్చ = వివాహాం క ళం సంక 

ల్పమయివ్యసి క్ం% త్యం క్ మం హ్యః రాచుం అన్వ్యధావః$ సః 

స్నానార్థం తటాకం (వక్యగచ్చత్ , లీతజలానయనార్భం "లేన 



“fA జ్ర 6 శ్రా బ్ర ఖో చ 

సాకం అధాశనా వేస్కిళ౯ నినేసూ” బె! బుస్తీవ జపం దశాశతే, 

వ్యాః కం అకాశే చందిః శీత ee "సం మారా 
ర అస్కదావరగే ర కృపుచ్చం అనుధావక3ి పశ్య పశ్యం 

మితం డమొక్క- పెళ్ఫైలో డబ్బున్న యెడల లు తీసి 

కొనిరమ్ము. మాతం డిగారిపెకైలో డబ్బెక్కుడ నున్నదండి? 
చేను రేపు | పయాణముచేయుటకు సంకల్పించికినిగాని సీవు 
కూడ నాతోకూడ వత్తువా రే ఫు త్ర రాయణ పుణ్యకాలము 

ద్వా మాతండి నన్ను ఎక్క-డికిని వెళ్ళవద్దని ఆఅన్నాయగీ పె 

మైలో డబ్బున్నుదో "లేవో నాకొక పర్యాయను చూషి చుము 

అటుల న చెప్పెదను, (శీమ్య కాలమందు సూర్యు ఇప్పుడును 

వేడిగనే వెలుంగుచుండును. శరత్యా-లమందు రా కుల కుందు 

చందుడు చక్కగా |[పకాశించును. సంధ్యావందనము 

నకు చోటు నేర్పజచుము. ఏమిరా నాయనా! మీఅమ్మతో" 
కూడ మామగారియింటికి భోజనమునకు వెళ్ళుదువా? అలాగే 

వెళ్ళేదను. వానివెంట పరుగాత్తుచున్నా వెందుకురా! మా 

యింటిలో పెరుగు లేదుగాని ఇవ్వేళ కొంచెము మజ్జిగ ఈగిన్నె 

లో బోయుముం నాకు వె పెండిని జేయుదువు నాయనా! 

ఈ నెలతరు వాత చేయుదును. అంతవజుకును జ్యాగత్తతో 
నుండుము. సీటిలో వెచ్చన లేశ, అంగడిలో జీలక టు ఉన్నదో 

లేదో విచారించుము, నేను లిప్త డుండుటకు ఒకయింటిని ఏ 

ర్షృణిచినాను, మాకుకూశ నొకయింటి నేస్పజతువా? శేపు 
సాయంకాలము మాయింటికి రమ్ము. 



ద్వి తీయ భణ గః వెం 

ద్వి పంచాశ; పాఠః = వబనెంజవపాఠము 

శరీరం = శరీరము తిక జేచు 0 = 

గీ)మ్మకాలః = ఎండ కాలము అక్హష్యం = = పూల్లన 

వర్గ కాలః = వానకాలము అపేన్నీతం = కావలసినది, 

నీతకాలః = చలికాలము దృశ్య తే = కనబడు చున్నాడు 

మూఢళ్వేం = అజ్ఞానము ఆశీపతి = ఆనేవీంచు 

సంకల్పః = సంకల్పము | చున్నాండు 

ఆతపః = ఎండ అవేప్ప §లి = = అవేవింపలలండు 

పంచాంగం = పసంచాంX మః దత్యు కే "లే ౨ కనణబడయగలండు 

దార ర్ల రం = దాఢ్యక్యు ఉద్దిశ తి = ఉద్దేశించుచున్నా (డు 

దృఢం = =) బది నండశతి = కబురంపుచున్నా౭డు 

మాధుర్యం = అ = తీపి 

యుష్ము దం బాయాః నరీచేనుతరాం బలం నాస్మి, పంచాంగ 

మానయ, వతద్దినే నక్షతం కింవా పశ్యామ పంచాంగం కు 

తా స్తివా నాడృశ్యత. మమ హస్తం చలయితుమపి దార్డ కం 

నాసి, అస్మ ద్య, స్ర్రం దృఢ మే వాస్తే * కిమర్థం మాం సరదా 

ఆశీ పసి? తవజనకః సహ. "మాసపిభ్య్ళతి నద్భశ్య తే, 

మమ ఈపళ్ లవణ మచీశ్నీతం పరివేవయత, రా 

సందిశ. త మాధుర్యం నాస్తి గతదినే ఆత 

పః, సమ్యగాసీత్ . ఘృతం ఈల్ ఆకే స్టాపయ, (డవిమ్యతి 
కింవా. చేవస స్వసంకల్పః కథమిస్తి వాసా కా లంకరివ్యుతి కింవా? 

యుషహ్మృత్ కలక; కుతా) న్తివాళ్యఃడ)మ్య లే, ఇదాసీంమానిఇా 



కకం 

ఏం సెేేంపి ఆ నా చేత్ 

g న్స్ సప్పూణి లతాసు సమ్యక్ 

దృశే స్వరక్, అకీే పశ్య పళ్య తిద్యృమే సర్ప! లంబ తే, తత 

యః కత్సిత్ అ స్పిచేత్ మారయితుం అహ్యయ, కిము బే రాము! 

త్యం కు ఈవి నద్భశ్యే వే కిం * అహం కు తాగచ్చం,; అ లి 

వాస్కిఖలు, త్వాం ద్శమ్హుం మమాంబా వాంఛతి, వకవారం 

అస్మ ద్ర నాం కగచ్చ, ws మమ అవశకానఃనా స్త్రి శ్వస్సా 

యం ఆగమిష్యా మోతి కథయ తవ కి మచేశ్షీతం ? తీర 
చేశీతం; అ స్తిచే డ్య చ్చు 

రాముడు సీతతో కూడ అడవిని మ లమ 

జజుుండును రాముని వెంబడించెనూం ఇట్లుండ (గా నీత సాక్షనమ్వు 

జేయుటకు గోదావరికి వెళ్ళిన, అ శ్రడ నొకరాతనుండు ఆమె 

కుళనంబజెకు వాందే వ. వాండు నీఠను చూచి 

సి వెవ కెవని అడిగాను. నేను రాముసియొక్కం భార్యను అని 

బదులు చెప్పెను, అస్వడు నావణుండు నీత్రను ఎత్తుకొ నవా 

యెను. పమట నాము డింటికి వచి ee సీత్రయొక్కడ ను 

కనయిడకుం డెను. పిమ్మట రాముండు లక్మేణునిత గోకళూడ బయలు 

చేగి కక భు షే నకు వెళ్ళ ను. అక్కడ రామునకు 

సుగీవ్రయ క్ నంబడెను. రాముండు తస్వృ శ్రాంతమును స్నుగీవు 

నకు చెప్పెను, ఆమాటను సు గీవుడు విని తనయొక్క. 

వానరులను వీతికొఆకు పంపెను, సీత లంకయందు ఆశోళవన 

మున౦ దుండెను ఆంజనేయుడు లంకకుంబోయి సీతను జూచి 

(లీ é (an eh a న్నీ 
శ్రీ 



(క ద్య తీ య ఫొ గ; క్రిక్రి 
శ్ 

మళ్ళీ రామునిదగ్గజు- వగ్చి రామా! శాస్త కీశ “వయుడెను, 
అని చెప్పి రాముని శన హొటలచేశ సః “వోమవెళ్తైను. అప్పుడు 
రాముడు లంక ఈం బోయి రాతసుల నందనజీని చంపి రావణుని 

చంపి లంకను విభీషణున కిచ్చి తిరిగి అ మోధ్యకు వచ్చి రాజ్య 

మును పాలించెనుు జనులను సంతోమ సెకెను, 

(తిపంచాశః పాఠః = వంబదిమూండన పాఠము 

దర్శనం = చొాచుట శ్యాలక : = పెవవుఆఅుడి 

జారి ద్యం = పేదరికము ఫావః = బెవ 

భాగ్యం = భాగ్యము పొత్య)ః = మనుమండు 
దయా = దయ జ్యలతి = = వెలుయగుచున్నా౭కు, 

కోపః = కోపము [మండుచున్నాండు 

సంతోవః = సంతోవము జ్యాలయతి == వెలింగించుచు 

కత్నం న్నాయతు 

>. కాజ భమతి = స 
రోగః == రోగము భా్రామయళతి = తిప్పుచున్నాండు 
డోవః = దోషము తు్రట్యతి = తెగుచున్నది 
శ్వశురః = మావు తోటయతి వః తెంపుచున్నాండు 

మాసాత్ _పభృతి యుష్మాకం దర్శనం నొ స్తియూయం 

స్వేపి కుతాం స్తః వయం కృష్ణాస్నానార్థం అగచ్చామ, ఏత 

దంగిశే అక్మద్బాంధవళ్చ హే వక; యజ్ఞః అచలత్. 'తం 

ఉత్సవం దృష్టుం ఏళావత్నర్యంతం త్రోవ అవసావ, వా 



గ aa లో 

జ్ జ్ఞా లు ట్ర దు పీ 

సాయం స్యగృహాంపృశి ఆగచ్చామ తవ కిమర్థం మయి నర్వ 

చాపీ కోపి చేవాలయం గ తా తత దీపం జ్యాలయతే, కిన 

ర్ట, త్మ దీపః సమ్యగేవ జ్యలతి, వకం చాలకం తటాకసమిోా"పీ 

ఈన.త్కా-లం | భొామయ, దార్మిట్యేణ సచేంహావువి దుఃఖంభవి 

వ్యతి. భాగాన సుఖం భ వివ్యతి. అస్మద్ శ్రంశురః వ్యాః 

| పాతఃకాలే మదళ౯ సు గామం (పతి అగచ్చత్ . యుహ్మోాక ౦ 

ఉార్మిద్యాభౌవాకీ సరం చెపి సంతోహః వవ. సరేంము 

నెౌరేను దయాం స్థాపయతే, శాలక ॥ పూర్వేద్యుః కంక నూతన 

యజ్ఞ పీతం ధ్భత్యా అపణం అగచ్చత్ . తత ఏకః చాల 

కః తస్య యజ్ఞోపవీతెం హ స్తేన అృతోటయత్ , కిమర్థం శే 

స్వే ఇత స్తతః తూప్సీ మేవ (భమంతి, తాసాం అంగనానాం 

వ్య స్తశోధనం ఆసీత్ చేత్ నయం శీట్రుం గత్వా స్నానం 

శరవామ ఆగచ్చశ. తాసాం స్నానాదికం అదాసనీరీ కుత 

భవివ్యతి? అరే తవ భావన్య శరకీ కో రోగః కించా మయా 

నజ్ఞాయ లె. శవీే అన్యః రోగ నాస్తి, గహ దారి ద్య 

భోగ రామః యదాఒచోరయ తవ వాణీ అవాం తా 

సం సః మాం దృష్ట్యా అ త్రసత్ + ప్రస్; (త టివ్యతి. 

గదిలో దీపము వెలుసచున్నదో లేదో చూచిరంకు, 

మీా'బావమటణదికి పెండ్లి అయినదా? ఎవనికూతు నిచ్చిరి? 

'గోవిందాణార్యులుగా రూ!మిమను మసికీడివనయ౫న మెప్పుడండీ! 

వచ్చడు సంవత్సరి మందు మాఘమాసములో చేయం లను, 

'విరాపిల్లలందజును (వతిదినము మా నులక మంచముమోం౭ద పడి 

అల్లరి చేయుచున్నారు, అందువలన నులకంతయు తెగుచున్న డి. 



పై 
Fy శ “2 na OR pr) 
లే న్ ఫస జం జీ య ప పి? ష్ 
చక 

జే శేతుయినను అన్నయెడల మోపు కోపము, వారు (అల్లరి 

వాండు = దూబూః వ్రాలు జూలు మావి వీల్హలు చెడ్డవారును 

మోాపిల్రలు మం ౨ంచవారునా? నీమాట వాల బాగా నున్నది. 

ఎపుడును వా రబద్దమే మాట్లాడదు సుం రు. మూమేనవామ 

తన కొడుకును 'ఫరటూరు | గాచముములో  హమూూణభాషను చది 

వించుచున్నాయడుః ఇప్పుడు |పతివానికిని అబేవసగదా. ఎందు 

కనంగా అభావ. రాజభావగా నున్నది. నమో నేను (మూత 

ము == తు, సంస్కృతమునే చడివింపలోలను. మంచిబే. రెండు 
నెలలయినతరువాత సికు సంస్కృత పారంభ ము జోయుదును. 

మరల మోదర్శనము మాకెప్పుడగునో. నిన్న మో అవు కనం 
బడ తేదంటికే కనంబడినదా? అవు ఈవేళ కనంబడినదిగాని 

దూడ కనంబడ లేదు, కోజెదూడా వెయ్యదూడా? "పెరూ, 

మామనుముని విల్చీ అడుగును, 

ఊళ పాఠః = ఏంబదినాబ్లవ పాఠము 

(పారంభః = (పారంభము సృంభః = సృంభము 

ఉత్సవః = ఉక్పవము వైద్యః వై వైద్యుడు 

వీపః == దీపము అవేవతే = అవేవీంచుచు 
చాంధవః = బంధువు [నా్హాండు, కోరుచున్నాడు 

నూతనః == (కొత్త బాండు అవైెతుత == అచేవీంవెను, 

ఆదికం = మొదలై నవి [₹రెను. 

ఉద్యోగ == ఉద్యోగము జాయతే == పుట్టుచున్నాం డు 

అపేచూ = దయ జనివ్య'తే = పుట్టయలండు 



క్రేజి జా ల జోఢీ సీ 

శావన్యా((కేకై వ = అంశమూ ఆరభ లే ఆరంఫీంచు 

[శ మునే | చున్నాండు 

వీఠః == వీంట కుష్యతీ = కోపపడచున్నాండు 

దర్శాసనం = దర్భాసనము 

వష బాలక నూతన ఇవాస్తి, సత్య మేవం నాగాంచా 

యాః వుుతః విశాఖపత,నాత్ ఆగచాత్ , నాగమాంజా కా? 

సాఫీ మమ నూతనాం కోదండరామస్య ద్వితీయభార్యా. 
ఫోదండరామః కోనురే? అప్పళాభార్యస్య శ్వఘరః అప్పళా 
చార్యః ప్రడాసీం కా స్తీ చేశాంతరం గతః. యువ్కద్ద్భృ హే 

శాక పాకాదికాని కా అకరోత్ * సా వవ. త్వదగజస్య కః 
ఉద్యోగ: ఉద్యోగవచనం కీమర్గంతు, ఏకం | పశ్నం (పమ్య్యూమి 

కథయ కః (పశ్నః? తస్యాః గర్భే వుత్రః అ స్తివా ప్యుతికా 

అ స్తివా? ఈపుదాలోచ్య క థయిస్యూమి, తొవ త్పర్యంతం బహి 

సి చా అంతర్మాగ చ్చ. తథైవ స్థాస్యామి;యుటితిక థయివ్య థకింకో 

నతు తాణి గణబుత్యా అనంతరం పుత్రః జనిష్యలేవా పుత్రి 
కా జనివ్య లేవా వదిప్యామి, త్యరివ్యసే కిమర్థం? మమ త్వరా 
నాస్తి తాశాచార్య! మాకుష్య చీ రాంజేయ! అహం కుప్యా 
మి కిం త్యమేన మాం త్యరయసే వృథా, తత) స్తంభోపరి 

పంచాంగము స్త్రి ఇత్ధమానయ. మమ నశక్యశే ఆనేతుం కావ 
న్కా_లేవైవ తవ మర్యాదా గచ్చతి కింక భగ్న కనిష్టికాయాం 
న నూ తయిమ్యుస్యపి (పథమతః త్వం బహిర్షచ + కొనంతేరం 

అవా మాలోచయిప్యామిం, కోవా అఆగచ*తి అంతః హో 

సహో! వెద్యః బళీద్ధాచార్యః ఆగతః అస్తునామ. 



ద్యతీయ భా గః క్రీశ 

అశే నీ మెడలో జంబెము కళంబడ చేమి ? అయ్యూ, 

హెజునులో స్నానము చేయునపుడు మెడనుండి జాటిపోయినది. 

ఏమోరా అపు జేపుచేయుదును ? మాతండి చూచినయెడల 

(చూస్తే) కొట్టలోలండు. (కొడతాడు.) నీదగ్గర నొక జంజె 

మున్న యెడల నాళొజ కిత్తువా * రేవు మరల నీ కిచ్చెడను, 

వారందణు నెవరి బొంధవులు * మొదట అక్కడ వీంట వేసి 

దానిమోాంద దర్భాసనము పటజచుముం నేను స్నానము చేసి 

వచ్చి సంధ్యావందనము చేసికొందును. మొ అమ్ము కోపము 

వేయు నేమో త్వరగా పొమ్ము; భోజన మైన తర్వాత వత్తున్ర 

గాని రేవు సాయంకాలమునందు రామాయణమును [పారం 

ఫీంపుము. నిన్న మిోయింటికి వైద్యుండు నచ్చినాం జందుకురా? 

.ఆంతమా తాని కే కోపపడెదవేల ? మా యూరిలో రేపటి 

నుండియు రాములవారికి ఉత్సనములు జరుగును, నీకు మా 

యందు అవేఠ యున్నయెడల గత్సవము చూచుట _కెనను 

మాయూారికి నచ్చి మమ్మును చూడలలవుం లేకపోయిన యెడల 

లేదు. నాకళూంతునకు కూతురు పుట్టినది, ( నాలుగు దినము 

'లెనవి = దినచతుస్థయం ఆసీత్ ):అయిదవదినమందు. పథ్యము 

ను ఇత్తురు వారు నిన్ననే యజ్ఞమును మొదలు పె పెట్టినారు, 

చానితోలహాడ సప్తాహమును గూడ వేయుదురంటం పానీ 

యున్నది. 



క్రొ మాలలో థి ప 

కంచపందాక్ః నాఠః = ఏంబదియెదవ పాఠము, 

నపుంసక లింగ సర్యనామశబ్దములలో (పథమా, ద్వితీ 

యా విభక్తులు ఒక విధముగనే యుండును. తక్కిన విభక్తులు 

సుంలింగములవ శె లె నుండును, 

చ్. శ ప్ గ (AD 

4 తత్ = అది, కాని = అవి, కీం = వది? కాని = వవి? 
ళు 

” వతత్ = ఇది, ఏతాని = ఇవి, యత్ = వది? యాని = ఏవి? 

ర అన్యత్ = ముటీయొకట్సి అన్యాని = మజికొన్ని 
దః 

4 వకం ఇ పగటి దీనికి బహువచనము లేథు, 

సర go = (పటిది సర్వాణి = అన్ని 

కొతి_తంం._ఆహాం అనునవి మూండును మూండులింగము 

లలోను ఒక విధముగచే యుండును, 

అపరాధః = తప్పు కృతః = జేయంబడిన 

నోపః = కోపము పఠితీః = చదువంబడిన 
శాపః = తోసము అపేత్యులే = అ వేతీంపయడుచున్నది, 
శ్యేష్పః జ పెద్దవాం డు [కావ లయును 

కనిస్టుః = చిన్న వాకు ' శో లాయే అ ఉఖాపచున్నా (డు 

చింతా = చింత - చింతయతి = చింతించుచున్నా (డు 
అఫేశీతః = కావలసిన..అవీశ్నీ ౦ంపబడిన 



ద్య తీయ భాగ జత 

భగ్నః = వీజీగిన జాసనెొచి = ఎతు గుచున్నా యు 

జ్ఞాత $= తెలిసిన తెలియయిడిచన జ్ఞాస్యతి == ఎతు లత 

ద్ అపః = మూడబడీన జ్ఞుస్య తే = లేలీయణగగలంఖథు 

వవ? మమ జ్వ్యేన్గవు తః, సః ద్యితీయవు తః, అన్యః కనివ్షః, 

పూకే ద్యుః సాయంసమ యే తాతాచార్య స్ట కనివవు త కి 

చేంక శుశంచేణసాకం వనం తొ పత ఏకం వృతం ఆరువ్యా 

వృహాత్ అథః అపకత్ , పతనానంతరం తస్య వాస్తః భగ్నః 
ఆసీత్, తతః ద్భితీయదినసే వం వైద్యం ఆసీయ తస్కైభగ్న 

వాన్తం అదర్శయన్ . సః సేన కృతం శైలం ఆసీయ వాస్తం 

సమ్యక్ అమర్దయత్ . ఇ గాస్ మపి పతిదినం మరయ త్యేవ. నః 
వైద్యః అతీవ కోప్పిష్టకం తఖాఎా! అంక జాపి అవాం సజానామిై, 

ఫోంవా పరశ్వోవా జ్ఞాస్యసిం ఇకఃపూరగం తమా కదాపి న 

దృష్టఃకిం! దృష్టః జేక్ కిం, నదృష్టః వేశ్ కిం*కదాపీ అస్మాకం 

టైద్యదర్శన మేవ మాస్తు, సీతారామస్య కనిస్టపుతి) కాం కగు 

అయచ్చత్ + కస్కైచిశ్ వృద్ధాయ అయచ్చత్ + వివావాఃకుత్ర) 
కృతః తటాక సమిాపస్థిత నివాలయ్ క తీఃఅే శాకుంతలనాట 

కం పళ ఇతి అవదం ఖలు, తం అపఠఃకిం నహినహి ఏతావత్న 

ర్యంతే మపి మయా నపకితం.. సర్యదావి మమశరీరే తాపః, తదర్థం 
వైద్యసమాపం గచ్చామి. పూ ర్వేగ్వుః యువ్మద్ కృష్ణః ఏకం 

అపరాధ 'మకెరోతల్ . సః అపరాధః తెవజాతః కిం! నహీ కింతు 

తదర్థ్భమేవ సః పూర్వేద్యుః చింతయా తూష్టీం అవసత్ 
గాం సత్యమేవ, 



కోత జాలభ్రజోతైస్ 

అక్కడ _ కూర్చుండి యేకూా చింతించుదోూోూ్య వు 

నాయొక్క పుస్తక ము మోాజమ్మ యొద్ద నున్నుదిగాని యిటులం 

దీసి షొనిరమ్ముుః ఆమె యింట్లో లేదండీ, ఆమెయెక డడ పెట్టినదో 

నాకు తెలియదు, "తెలియద నదవేవిరా! ఆమెయొక వెక్లులో 

జూడుము, ఆమెయుక్క- పెరి నాకుణనబడ తేదు, పెళ్పైగదిలో 

నున్న చేమాచూడుముం చూచినాను. మాపుస్తక ముపెక్టైలో నే 

ఉన్నది, తెచ్చుచున్నాను, సశేగానిమాపి వాడూ యేలయందు 

ఉఊుసచున్నాకుగాని వానిని ఏ5 మ్లంటినని వీలువుము వాయడివు 

డు రానన్నాడు, (నీకు కావలసివయెకల నాచెంబు నిచ్చెదన్సు 

చానతో నీపదా)వుము = త్యయాలఅపేత్య తేచేత్ = తవ అవే 
శీకంవేత్ , మ క్సాక్యం దాస్యామి తేనజలంపిబ) నాపంచపాత 

ఎక్క_డనున్నదో యెజటుంగుదువా? బావిదగ్గరనున్నది, పోనేమ్ము 

నాపంచవాత) 'బావయొద్ద నెందుకున్నదిక మాఅమ్మ చెంబు 

లన్నిటీ తో ముచున్నదిం జీనితో తో ముచున్నది*చింత 

పండుతో. మన అవు ఎక్కడికి పాజిపోయినదో ఎవండు విచా 

రింపలగలంయడ? నీవే వెళ్ళి విచారించుము. నేను ఇాలచోట్ల 

విచారించితినిగాని శనయంబడ లేదు. నిన్న సాయంకాలమున 

వెన్ష్యశలదొడ్లో నొక యావు మేయుచుక్నదంట, వైన్లవ్రుల 

యింటికి సీ విపుడే వెళ్ళి కనుంగొనిరమ్ము. సీవిచటనే నిలువుము. 

నేను వెళ్ళికనుంగొనివత్తును. ఇదిగో యావు = (ఏపా బహుళ 

డతోంగాడ వచ్చుచున్నది. ఇంక సీవు పోవద్దు. 



(0) ద్వి తీయ భా గః కణ 

షట్సం'చాళశః పాఠః = ఏంబదియాఆవ పాశము. 

పాపిష్టః == పావీష్టుడు అరుణః = ఎటైని 

కర్మిష్టః = కర్మిప్టుండు ధావళ ఫ్రం = తెలుపు 

య దున్న ఆరుణ్యం = ఎటుప్పు 

చలచిత్తః = చల దిత్తుండు ఉద్ధాటయతి = "తెజచుచున్నాండుం 

ఉన్కుత్నః = పిచ్చివాడు ఉదఘాటయత్ = తేజుచెనుం 

ఖ౦జ? = కుంటివాండు జానంతి = ఎజుంగుచున్నారు 

ఆంధః = గుడ్డివాడు జూసీథ = మా రెణుధపచున్నారు 

లీఖతః = వ్యాయంబడీన జానీమః = ఎజుంగుచున్నాము 

వీతః = తొగయిడిన జ్ఞాతుం = ఎణుంగుటకు 

చేదితః = కోయంబడిన బధ్నాలి = కట్టుచున్న్నాండు 

ధవశ్లః = తెల్లని 

రామః పూర్వేడ్యుః అస్మాకం బహుళాం దంజేన 
అతాడయత్ . యుష్క్మాఖిః లిఖతం పుస్తకం కుత్ఫాస్కి? చేవ 

దత్తః స్వగ్భృహాయ అశ మత్. "దేవద కాయ కిమర్థం అయ 

చత ర్ క్ర అయచ్చత్. సవీవ అచోరయత్, అకే పాపిష్ట! 

మాతొడయ మహిషం ఏకః ఖంజః దాగే తిష్షత్రి తస్కె 

తండులాక౯ యచాతం పాత్ఫష్టితం శీరం కేన వీతం ? యుష్మ 

త్చ్పుతై)ః పీతం. మమ పుతా)ః గృహే వవ నసంతి ఖలు, తైః 

_ కథం వీతం? త్యం సర్వదా అసత్య మేవ వదసి రామకృన్ల!తులనీ 
'దళాని త్వయా ధేదతానికిం? నహీనిహీ గోపాలః అవేదయత్ + 

పూజాసమయః అనీత్ , పుష్పాణి శీఘ్రం అనయేకి వద కో స్తీ 



ఖు జఆలజోథినీ 

తతఏఎవరితుం! రానూ-చారః స్వఃపద "వేదం వివాహా? భవిష్య 

క్రీతి అశయా ఏకా కన్యాం (పరి అనయితే. = పర్యణ 

వ = కక గంతు సా అంధ్రా చలచిత్తాచ, లేశ 

కారణేన చి గుడం శీ పతీ = (వేయుచున్నది), పాయసే 

లవణం శీ పతి, Er క్ర కై కెలంవూరయతి, ఆ తెలపా జం 

పివేశయతి; సర్యాక పదాగాక ఆథః పాతయతి. ఏనం స్థితే 

వకదా అహాం తద" 0 Me ల 
FE 'మాచార్య! 

రానోొచార్య! తీ అహ్యయం. అనంతరం సః ఆగత్య కవాటం 

ఉదఘా టయత్, అవాం అంతః పొవిశంం రామాచార్యః 

మూం ఏకస్కిన్ క్రీ ఉప వెశ్య స్వస్య చిత త మభం సర్యమపి 

యథావిధి అకోథయత్ * 

మో యావు శతేల్తనిది, వమూాయావు ంట్రినిది. వాకీటిలో 

నొకగుడ్డీవాయడు నిలుచున్నాడు”? ని ని లోనికీ విలువ్రుము? అవును 

ఎవడు కట్టిపెయుచున్న్నాడు $ ? మో పిల్లలు అన్ని సమాచారము 

లను ఎటుగుదురు. [మా దొప్త కోనున్న మ'ల్లెపూలయందు 

"తెలుపు బౌగుగ నున్నది == యు సదావగణస్థికమల్లి  లికాప్పుకే సవం 

ఛావళ్యం సమ్యాగసె.) వ మా పిల్లలు ఎక్కడ నుస్నార్యో, ఏమి 

జేయుచున్నారో ఇంతవజుకును “జు మెబుగముః సీవ్స రాముని 

తెలియుటకు వెళ్ళుము. వాంజెక్ళ-డ నున్నాడో తెలిసికొని 

రమ్ము* (ఇంళల్ షర. నేను ప్రరాణారంభమును 

చేయలలను, సీకేయి యెగా నున్న 'చేమిరా? ఊరక యే 

అట్లున్నది. నావేతియందు క లేడు, ఆ 'అెల్పగుల్లు "వెవ 

రిది? బొబ్బినిరాజుగానిడి.. నీవు మిగుల కర్కిష్టండ వు, కాని 



దింతీయ భాన్; జో 

న నొ న్ కిదే ఇదే నీ మధి (న. య్యా వి జోను స సద గల్ వా తంం ణీ 
రానా (యు ట్ర అ కార్ శ శ డా! రక క] [= టె వ Ft ప గన దా క్ష ~~ డోకు 

ని ప a బాలే ళా 

కొ wa తః న భళా et సు బున రల. దా పష వి శ ఆగ న్లో 
Cc లు ee" ws wl దస స్ట స్ జూ మ జో లా వె ఇ పకగడనపిం 

లా 4 GG |! శో శె pra లి * 

చచ్ననద్యా, బ'కీనడాః బనలాకతు కమ ననగా కొంత 
టీ ల న 

ప్ ఆర్యన్ ల CDI ల సెపటికి ల సి నవని మూటల నప్పు యం 
లు 

గు కా అజయ 7 జ Ean haere) Pn శ్ 9 చై ఇల కో గాంది మాన న్ మళ. త 
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వజుకును కన్న దా? ఆకథ బాల హానగుగానున్న దెం 
లు 

చెప్పు “రెపు రమ్ము, వుజ్డొంుకకథను చా "స్పెదను 
7 Up 
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స ప్తపంచాక ః వొక. ఏది కారము 

స అసువడ౦ ౫ 

నిదా? = నిద్దుర ఆ*ర్లయతి == వినుచున్నాయ 
# > 

న! * an ar 

Eh) క చుక స్థం = యమబజునుంద నభ ఆము వ | వక అనుభవించు 
ఆ) 

అవస్తా = అవస్థ (చున్నాడు 
7 క 

ష్ 
బధిర: = చెపవిటివాండు 

మాతం = ఎండు 

తావ లైవఅ ంతటితో జే 

అనుభూయ = అనుభవించి 

బందు = కొటుటకొ 
ధి క్ర 

ఆక ర్ల Seu 

వ 

ఇటకమావారోన 

ఇ 
న. 

= అనుభ వించెనుం 

బస్న్త్ = కట్టుండు 

జూసీహి కెరిసికొనుముు 

| ఎబులసము': 

జూసీత్ == తెలిసికొ నుందు; 

[యుండు డుం 

బిదలుగొటు 
a TO శ్ర 

చున్నాడు 

భదయతి 

భిండతి 



ఛోళ్లో కాల బ్రో థీ వీ 

వక సీస్ర్రకొ గ్రామే నారాయణ ట్రోనావ చ్రావ్మాణః 

అవనడ్, సః అతీవ అమారయికళ పూర్ణ కాలమనువ్యః, వేద 

చతుష్టయం సాంతం అపఠకళత్. తస్య సంగీత అతీవ అవేజా 
అసేల్ . సంగీ తాభ్యా సార్థ 0 చేశాన్మ రం గంతుం సముకల్పయత్ , 

అనంతరం భార్యాసమో20 గణా హేభాశ్వే! అవాం సంగీతా 

ర్థం చేశాంతరం గమిష్యామి, తవ అభిప్రాయం వద ఇతి తాం 

అస్ఫచ శ్, తదా సావాసీతా హనాథ! కంగీ తార్థం చే శాంతర 

గమనం కుఠః? అతైైవ స్టిత్యా సంగీ తాభ్యాసంకురుత ,ఇ శ్వకథ 

యత్, తసాఃవచనం ఆకర్ష మవమసంగీతం సుతరాం నజ్ఞాతం; 

తస్మాత్ అతి స్థిత్వా కథం సంగీతం సంపాదయిప్యామి జ్రెత్య 
ప్పృచ్చత్ * లేడా సా నవ మవదత్, భో నాథ! సంగీ తాభ్యాస 

(శమం అహం వదిస్యామి అకర్ల్ణయత, క థమితిచేత్, శీతశా లే 
పుతిదివం నూర్యోదయా త్పూర్యం ఉక్రాయ గంగాయాం 
స్నానం కృత్యా గంగాతీళే ఏవ ఉపవిశ్య జపం కుర్యా చేత్ 

సంగీతం కమశః ఆగమివ్వతి. సః అనూయిక బా)హ్మృణః 
తవ్యచనం సత్య మేవెతి జ్ఞాత్వా, ద్వితీయ దినాత్ ప్రభృత్కిసూ 
రో దళకాత్చూరగం శీతా లే గంగాయాం స్నానం కర్తుం ఉద 

తిష్టల్ ౪ స్నాన మకరోట్ . సంగీతం నాస్సి గింగీతం నాస్కి(పరం 

పా కిత్రం) అశీవశీత ఖాభాం అన్వభవత్ భార్యా అపహానత్ * 

మూాగుజ్తమునకు బొత్తుగా చురుకుదనము లేదు, మూ 
యు పాధ్యాయుడు మిక్కిలి సమర్దుండేగాని _చెనిటివ'6డు. అది 
యొక్కటియే ఆయనయందు లోపము నాపెవులో కొంచెము 

నూనె పోయుము. పాపయ్యగారి పెయ్యనమాడ మనదొడ్లో 



ద్య తీయ ఫా గః జ్ర 

ప్రవేశించి దొడ్లో నున్న చెట్ల న్నూటిని పాడువే గుగున్నది, 
గాని నీవు కెళ్ళి ఆయావు = ప్రుజ్యూగచెట్టున శు నన్న 
రాత్రి శివ్రువిగుళ్ళో ఎనండో ల గారకడాము చెప్పినా కంటు. మూరు 

విన్నారా? వాకిటితో చె .రోతికు పాం న్నారు, తెలిఫకొనులయ, 

ఎవరోకారు మో మామా. చే: అంగడికి వెళ్ళి నెంటనే 

వతును; అంతవజకను నీవు ఎక్కుడకును వెళ్ళవద్దు. వాడు 
ఆనీ 

సమన బాధలను అనుభవించి చివణకు చచ్చెను. నీమేనమామ 

నాకోసముమాయింటికివచ్చినాండుగడా,ఇదిగో = (వమనచ్చు 
చున్నానయ్యా అని చెప్పితిని, అంతటితో పోయి నేవి? ఆతా 
తీని బ్రద్దలు గొట్టుము, నాకొకచిటికెడు పొడుము = (నవం) 

పెట్టుము: నాకు 'సందులోగాని నిద వచ్చుట తేక నీవు చాల 

దున్టుండవు. సీస్వ్యభానము మంచిదికాదు. నాఅవస్థ 'నేమనివెప్పు 

దును? నా"వింజ్లాము ప్ర) క్తిది, వైవిటిది, కుంటిద కాని భోజన 

"మునకు ముట్టుకం కెద. నీ అద్భష్టమవి; నాఅద్భవ మిది, 
యె వ్ర క 
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ణో వభ దప చ క “nie క జ్ సరేంకి సర్వేపన మ కాగ ద ws ప్ గత్వా వత్త తతి 

ద్భపా ఆగచ్చత్. కుతాిపి నాదృళ్య శ కిల, వఏంత్. సమస్తం 

అవి ప యానార్టం అగచ్చత్. అస్మాకం బహుఖా యతి 

కుతా ప దృశ్య తేవేత్ బద్ధ్వా త స్వే తృణం యచ్చ . 

ద్యుః సొయం వక 8 ఈూవః యువమ్మద్బ'సుళాం స్వగ్భు పే యా 

అబధ్నాత్ , అహా మసశ్యం. ఏషః మాధవః సస్య సౌంద 

రకం సర్వదా వర్షయకి. తాతాచాన్వ్య! తన పుత)ః అతీన 

దుష్టః; శకేనాపి దండయికేు శక్యః నభవతి. తం య 

వేక్ త్యం అ పకళ్ళిప్పు ఇ ఏవ, తవ ాతుక 5 అ స్నిచే వస్తు; 

మాం కేమర్భం పరివాససి * మమ నాథః గా)మాంకరం తగ 



ద్వి తీయ భె గః లోక 

చ తరం (వునః పునః = వారంవారగ౧ = మహురుహూుః = 
— 

పబేపటే) అస్య చృహం మా కచ్చ, తవన్యఫావః న సమోాచీనణ 

వకొనపస్టికమః పాఠః = వీయబదితొమ్మి దవపాఠము. 
అంజలిమ్మ్యాతం = దోసెడు యామః = జాము 

ధ్యాంతం = కటికిచీశటి (పహోరః = దెబ్బ 
చంది) కా = వెన్నల నిఖాయ = (వాచి 

సజ్భావః = ఉండుట లగతి = తగసలుచున్నది 
అబ్బః = అద్దము నిఖనతి = (వ తుచున్నాయ 

అప్టః = నంట లుకు న్యఖనత్ = (సొతెను 

నిర్భయం = = "లేకుండ జానీయాత = తెలిసికొనును 

గణాః = కిటికీ జాసీయుః = “తెలిసికొందురు 

అర్హ్షళా == గడియ బధ్నీయాం = కట్టుడును 

భుటోకా = = గడియ బధ్నీ ఈయామే = కట్టు సము 

అద్య నక్తం చం దిళా సమ్యాగ స్తం పూ న్వద్యూః ఆకాే 

సర్వత మేఘసడ్భావాత నతు తాణి సమ్యక్ నాద్భ 

శ్యంతే, అబ్దం ఇ్రల్హేం ఆనయ మఖం ప శ్యాయం. తటాక సమిోపే 

ఢంకః ఇత స్తతః సంచరకి; కథ మహాం న్నా సార్ధం గ చేయం? 

ఢంకః త్యాం కిం కరిష్యతి? ( నర గళ్ళ ఆవరణ 

ద్యారస్య అర్హభా కలి నా చస్తే రా; (తి కాల వోరాః ప్రవే 

మ్యంతి కరప (స “కేవలం కవాట సరి 2 లువునకు మాతమే 

కాదు కింతు గవావసా స్టెప్ అర్హశా నాస్తే గవొ వొశస్య అర్షళా 

స్తే తం భయం = ళం అద్య నకం యానద్య్భయ 



జా శచపాలబజబోధిసి 

పర్యంతం తత్రైవ సంచర. (అస్మిన్లినే = ఈరోజున) పంచదళ 
భుటిశాపర్యంతేం చంది) కా ప్రికాశివ్య కే, ఆావత్పర్యంతం తవ 

భయం నా స్టిఖః:?, అనంతరం ధ్యాంతం ఆగమివ తి, తదా 

అహమేవ తతలతి సేయం, మమ పాదే పూ ర్వేద్యుః నకం 

పాహాణ| పహోరః అటుత్ .తస్తాత్ పాదః (శూలతి == నొప్పి పెట్టు 

చున్నది.) అడ్యశ్ళ'4 పా అట్టం నా సికిల; తం తత) ఉపావిశః 

అహామ్మత ఉపావిశం. ౩ ః కథం భవివ్యతి? ఆపణం ప. 

శకటమా: తం అట్టఎ ఆనయ అంజలిమ్మాతేవుపి జలం నాస్తి 

అస్మత్కూ-పే, 

నిన్న నేను రామునితోం గూడ వెన్నెలలో భోజన 
మును చేసితిని, అవుడు గవాతీమునుండి యొక వల్లి (కూన = 

కిశోర వచ్చి నాదగ్గర భయము శేకుండ కూర్చున డి నామవ్షి స్తరి 

లో నున్న పరమాన్న ము నంతయుం దినెను. ఈమె తానూ 

మిాదొడ్లో _పాతుము. ఈవేళ నింతవజకు నెన్ని "గంటలు 
అయివవో తెలియశేను. పతిరోజును మోదూడను ఎవరు 
కట్టుదురు? అద్దము లో పీముగము బౌగగం గనంబజెనా 
శేదా! బ్రవే భజే బాగుగ చూచుకొనుము. లేచే వేగా మోయిం 
టిలో శుభ కార్యము. శుభ కౌర్యమయినచో నాకేమి? ఈ స్తం 
భమును ఆక్కడ (పాతి దానియందు మాఆవును కట్టుము... 

"లీపు చెండ్లికొటకు నెవరెవరు వత్తురో మేమే కెలిసకొందుము, 

బ్రమ్యేళ (పొద్దుటినుండియు ప='దేబ్బలు తగిలినవి. ఎవరు నిన్న 

గుళ్ళో ఉపన్యాసమును జప్పిరిళ తాకాచార్యులుగారు ష్పొప్పి 
నారు వవిషయములో? బాల్యవివాహములు నుంచివి కావని 
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చెప్పినారు. వీభావలో చెప్పినారు? దివిడభామలో చెప్పి 

నారు నీకు బాగుగ తెలిసెనా ? జే నక్క_డకి వెళ్ళనే లేదుః 

షష్టితమ ౩పాఠః = అటువదియవ పాఠము. 

బంద్ కట్టుట 

వర్శ మాన కాలము భూత కాలను 

వ్ బ వ్ జు 

పి. బధ్నాతి _. బథ్నంతి అబభ్నాతీ ౬. అబధ్నకో 

ము బధ్నాసి _ బధ్నీథ అబభ్నాః  అబధ్ధ్నీత 

ఉం బధ్నామి బధ్నీమః అబధ్నాం _ అబధ్నీమ 

భనిష త్కాల ము ఆశిరాది 

వ్ ట్ ఏ ఖు 

ప్ర. భంక్స్యతి - భంత్స్యంతి బధ్నాతు _ బధ్నంతు 

మ, భంత్స్యేసి జ భంత్భ్యర్ణథ బధాన - బధ్నీత 

ఉ భ్ ౦త్చ్యామి భ్ ౦త్స్యామః బధ్నాని _. బధ్నాము 

విధి కంయాఒనిష్ప్తి 

వ్ బ్ర ఏ టై 

ప్ర. బద్నీయాత్ _ బధ్నీయుః అభ ంత్స్యత్ అ అభంత్స్యకొ 

మ. బధ్నీయాః _ బధ్న్యీాత అభంక్స్యః.. అభంత్స్య తే 

ఉ. బధ్నీయాం _ బధ్నీయామ అభ ంత్సం 4 అభ ంత్స్యామ 
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క్ర = కొనుట 

జర ్మమూవము భవాడిము 

క్ - జ వ్ 2 

పి, కీణాతి _ కొణంతి అకీణాత్. _ అక్రీణకా 
మ. కీణాసి _ కీణీథ అక)ణాః _ అకీణీత 
ఉ, కీణామి _ కీరిణీ మః అకిణాం _ అక్రిణీమ 

భవిష్యత్తు ఆభీరాడి 

వ్ జ ప బి 

ప "శ్రి /ప్యృతి - కేవ వ్యంతి క్రీణాతు క క్రీణంతు 

మ శేవ్యనీ ఇ కేమ్యథ కణీపి _ కీణీత 
ఉ" క్రేష్యామి- క్రేష్యామః కీణాని _ క్రీణామ 

విధి క్రియా 2నిష్పతి 
ప్ 2 ఏ 2 

ప్ కృలీయాత్ జ క్రీిణీయ.8 అకేవ్యత్ _ఒ అ కేవ్యకా 

మం jE ణేయాః _ క్ర) ణేయాత అక్రవ్యుః స్త అక్రేవ్యత 

ఉ. క్రీణీయాం _ కిణీయామ అక్రేష్యం _ అక్రేష్యామ 
ఈ పైన వ్యాసిన ౯ వ తరగతి క్రియలు రెండువిధములు, 

(౧) నకారముగాని ఇణకారముగాని మజ యొక హాల్టు 

క్రిందవత్తుగావచ్చునవి (6, బధ్నాత్.. పుష్లాతి పినిలో నకా 
రము ధకాగముక్రింద నావత్తుగను, ఆకారము షకారము కింద 
కావత్తుగను వచ్చినవి ( sy సకారముగాని, య గ 
మజియొకవాల్లుకి0ద వత్తుగా రాకుండ విడిగా వలని 

(6, లునాలీ. క్రీణాత్రి -వీనియందు, లునాతిలో నాయును, |క్రీణా 



ద్యితీయ ఫా న్య పగ. 

త్రీలో జాయును) విడిగా నిలిచినవిగాని మణయొక వాల్త్లుకి)౦ద 

వత్తులుగా గాతేదు, నకార ణఅకారములు నక్తులుగావచ్చుకి)య 

లన్నియు బభ్నాకివ ఇను నకారణకారములు వత్తులుగా రాక 

వా నిజ క్కియలలి స్నె డమ కీషాతిబలెనుు, ఆయాకౌలదు ల 

యందు చెప్పికొనవలయును, భదమున్న చో వా్రొాయంబడునుం 

[ఇవి తొమ్మిదవ తరగతి క్రియలు. ] 

చటకః = పిచ్చుక క్రివోర'ః | 

జకః = కొంగ పోత; మ్ కా 

హొంసః = వాంన నింహాః = సింహము 

కరూర్మః = తాబేలు లునాతి = కోయుచున్నాండుం 

ఖురః = గాడిద గృృహ్షాతి = = లీసికొనుచున్నా ండూ, 

ఖగః" పత్నీ [పట్టుకొనుచున్నాండు 

మృ్భృగః = మృగము లవిష్యుతి = కకీయలలంు 

సరటా = తొండ ౫ )హావ్యతి = తీసికొనంగలండు, 

వ్యాథః = ఎటుకలవాడు [పట్టుకొనలలండు 

శలలః = ఏదుపంది కేవ్యతి = క నంగలండు 

వ్యాఘః = పెద్దపులి పుహ్లాతి = చుంచుచున్నా(డు, 

వరాహః = అడవిపంది పోనీంచుచున్నా డు 

హరణ:ః = బేడ్ పోమీష్యతి = పోపీంపలలండు 

పురా క తిచన కః నివాసం అకుగ్యకా, 

కేషాం మృశాణాం స స శేపాం వింవాః న్ఫృపః ఆసీన్ * పృతిదినం 

కింహాః నవ సిత. కా త్ర మృగాకా మారయి త్యా జీవతిస్మ, 



ఖర స్థం ట్ర ప్రగ భీ స్తీ 

తదా సాకే మృీణాః వీకత్ర సమావిళ్య ఇస్టం అలోచయకొ, 
“అసో! నీవః సింహళ పత్యవాం అస్మా౯ సర్యా౯ మార 

ముతొం భతయకతి. సవంచేన్ ఫీ (ఫఘమేవ అస్మాకం కులం 

సర్వం నే త్, తతః కః ఉపాయః అస్యాకం బీవన విషయే” ఇతి, 

a వకాహాన్యా కతిచనమృగాః ఃఉక్లాయ ఏవంఅకి థయకా, 

“వయంసేేం సీింవాన్నసమపం x “హేసింహ!త్యంవకె కెక్ట 

నుగ కమేసి ఖాదిత్వ జీవనం కురు” ఇతి (పార్థయామ హై, 

తతః సీంహాః కిం వదతివా అకర్గ్షయామి? ఇతి, పరదినే మృగాః 

స్వే తథైవ కృత్యా, సింహసమిాపే పూర్వవృత్తాంతం 

వ్యష్టాపయక, సింహో ప అంగీకారం అదర్శయత్ . అనంతరం 

మ తను. మృగాః సరే అతీవ సంతో 

చేల య కేచ్చం వనే విహరంకిస్క. ఏకదా శశపోతస్వ వారః 

అగచ్చత్ . తదా శశ వోతః వవం ఆలోచయత్ + అవాం (యెశ 

శేనాపి = వవోయొక) ఉపాయేన సింహం మారయిప్యామి. 
తతః వయం Nor వతస్మి౯వనే సుఖేన నివాసంకుర్మః 
వతి అఆలోచ్య స సంది నే ఈపుదాలస్యం కతా నిరవహాసమో్య 

పం అగచ్చత్ . తతః సింనాః అతికోచేన అజ్యలత్ 6 

ఒకనాం డొకఎజుకవాండు అడవిపందులను చంపు 

టకు అడవికి వెళ్ళెను. వానికి పందులు దొరకలేదు. విమ్మట 
కొన్ని ఇతరమృగ ములను పది పిచ్చుకలను, ఆజుకొ"ంగలను, 

ఒక ఏనుపందిని చంపి ఇంటికి తెచ్చుకొ నెను ఇట్లుంకలా వాని 

శరీరమందు ఒకతొండ పడి కజచెను. కాని అయెజుకవాండం 



ద్య తీ ఉస భా సః త్మ జై 

భాద శేదు, కొంగనఅకును చానికరీ“మంతయు జెడ్డది, పీమ్మట 

నొక వైవ్యనొద్ద నౌహపధమను (పుచ్చుకొనెను = అగ్భహ్హాత్ ) 

ఆకారణమువలన బాంకు ఇట్టు చింటెంచే ను__ “అయ్యో నేను 

చాలమృగములను జంపితిని. ఆపాపనునకు ఫలము అప్పుడే 
కనయబడినది. ఇంకముందడు నే నెప్పుడను పాపకార్య మాలను 

జేయనూ అది మొవలుకొని వాడు మా న్దాంతరముచేత 

జీవనము చేసెనుగాని మృగములను చంప లేను, చిట్టచివరకు 

ఒకపండిరునియొక్క- ఉపదేశముచే వాడు హరిభక్సుండయి 

స్వర్ణ నకుం బోయెను, పితివాండును పాపమును చేయ 

రాదు. సత్కా-ర్యమునే చేయవలయును, డానివే నీలోకము 

నందును పరలోకమునం ౫ను (నుఖపడుదురు, = నుఖ్యేయుః) 

వకపషస్టితమః పాఠః = అటువదియొక టవపాఠము. 

.పుంలింగము, బ్రకారాంతము |/ నపుంసక లింగము, ఇకారాంత 

“హరి”? శబ్దము = విష్ణువు ము వారి”? శబ్దము = నీరు 

ప్ర హరిః - హరయః వారి _ వారీణి 

ద్వి. వరిం - హరీన్ 

తృ వారిణా _ హారిభిః 

చ, హరయే _ హరిభ్యః 

వాది - వారీణి 

వారిణా .. వారిఫిః 

వారికో _ వారిభ్యః 

పం. హరే _ హరిభ స్ట వారిణః . వారిఖ వో 

వ, వారే _ హరీణాం వారిణః -_ వారిణాం 

స వారా _ వారిన వారిణి _ వారిక 

సం హేహే!_హేహరయనః! పీవాెకే!_ హేవారీణ్! 
(ఏకవ చన బహువచనములు) 



అసకవం = కోయయటబగన సిన గృహా నొం జ సుచ్చుకొని 
wy బీ 

- ల ౮ మ! లలి 

లూన9 = కొయంబడినడి అవితాగ క్ నీ 
ల్ ఉన 

లవవం = కోయుట లవితుం = కోయక్కొ కోయుటకు 
శ అడ వు రియ షా నా? దవనం? = వరాడంబ- నం సన 

రు లి | చలి 
వా (on జే చ చి టె Pad 

టన ro కుం కోన్, కొనుటకు 
శి లో 

క చండ, ధయ తన్న కాడి య ర్వ 
ప్ర దవ శా న ఉష . ౮ వు టంనుని మి కద) లము జాగా! ఆకు 

బీ హూ 

ఖై స్ సంగృ్భహోతి = సంగ హించుచున్నా డు 
ae న్ 

అశే బాలక! త్యం అద్య పాతఃపుభృతి మంవాత్ 

ఉన్రైాయ దంతభథావన ముపి నాకరోఃఖలు. తాం కిం కరవాణి? 

గళ్ళ లీళు9ం (కటాక'సవిరాపం = లిటాకాంతికం) రుటికి దంత 

భావనం కురు పథమతశః దేవ పూజార్ధం పుష్చూణి * తులసీ 

దళానిచ లుకీహి. వతస్కిన్టిశే | శ్ర్రీనా యగీ9వోత్సవః అస్కాభిః' 

కర్తన్యః, పూచాత! పుస్పాణి (కవ ఫర సంతి* కాని పు 

పాణి ము విక న్యానిక త్ర కథ నుసి చేత్ అపహాం తవ 

కరిష్యామి. శే రామ! తవ అంటాం పృచ సం సా అజ్ఞాపయేత్ . 

త ధెవ పమ ఘు, అంబా క్యాగచ్చతీ 2 అంచావ్రాతి శేవగంగా 

యాంన్న్నా కా నిర్కలవ స్త్ర ధ్భత్యా తు ఏష్పురడ పపసమాని 

ఉపవిశ్య లశీ్యీపూజాం కరోతి తాం స కీఘం ల్యెమవి 

ప. ల ఈ ఆనయ. పౌ అంబ! కాని మయాలవిత వాని 
ట్ 

వద$ హే పుస! న హాోలయె మల్లీ కాప పుష్పాణి, జాతీపుప్నా 



స. య. ఖే క్ ర; శై yg 
న 

Oh 3 rn 
స ea 

ee స్ట 

x శి జు ట్ర శ కో గాలాలు లా. es నై చల్ > హా పచ 2 స కాస.సలతిలల కాలా హాం అానెప్ప వణ సరాగ్గి 
స్క అత... టం 

hy చ 
iu - "i మ్ - 5 కా లు” లో న్న లి (వ) hs రకాషానయ, అరుం 3 నసరత పే ఆం క రర మంబక తూన్నుమే 

ననే. ట్ర నాలా షు వి యన ను జ న్ ల్ వాగచ్చ, గంటను ప వామును చానా తాసు ఆననాో పథ 
(మో డి 

ము Pr i బో 

మతః చవాలయం గక మడరా జర కొః ద్రషవా NE 
w లు 

జర fps స ౯ — Res అ a 

తతాార్చకాః సంతి చేత , ఆ౯ పృష్టాం పృప్పాణ్యానేప్వామి; 
కర్రు స వ లో 

వ్ర టె ళ్ జే ఇ న్ ట్ లి 

నోవేచూవి మే వాగమిషూంమి ణవ కరు ర చే పూజూ 
pane / ర్ం ణం 

ర్న తో మ అధాగాంణా ర అ టి ఎ థు 

వాతం గృహా ఇ గచ్చు నొచిత్మాథం వుహ్బారో అనేవ్యసిః 
౮ ral 

తణెన గవేయంం 
డర 

అమా! జే వాలయములో మ ల్లెచెట్టుమిగాండ తొండ 

లున్నవమ్మా నాకు భయము కలుగుచున్న ద నేను కోయంజూ 

లన్యు అన్నయ్యను పంపునుం వోనిమ్ముగాని బజారులో బెండ 

కాయలున్న చో కొసి తెము్యు. నాకు వాటయొక్కధిర తెలియ 

దమ్మా నాన్నగారితో 'జెప్పుము. చీదొంగకుంకా (యెమ్లెన = 

కథంచిత్ ) పాతీపోఫుటకు చూచుచున్నా వ్రు చూడు శప ని 

న్నేమిచేయుదునో. పోనీగాని అక్కడి కూర్చుండి రామాయణ 

మును చదువుము. అలాగ చదివెదనుగాని, ఆపిల్రిపిల్లను నేను 

వంచుకొందున్వునేనా ఆపి వెల్రికానతో పవ కాక 

లిలో నూనె పోయాము, ప నిడగ్గర వమును వెలిగిం తునుం 

నా రాయణాళార్యులగారికొడుకు -పెంటైవ్వుడేమి! ఓీరి విధవా! 
పెండి సమాచారము ఏీళొందుకురా చమువ్రకొనుమురా. అటు 

లనే చదివెదనేనాకొక అప్పచ్చి సియలగలవా? (అపూపః = 



స్టోక్త్హ కాలజోథిన 
మనో 

గొ 

అప్పుచ్చి*) ౫ నిన్నటి ఆప్పచ్చి చేమ చేసితివి? నేను తినుచుండయగా 

మామయ్యరోలతి వచ్చి నన్ను భయ పెట్టి యక్తుకొనిపోయినదిం 

ణ్ 

ఎట 

జి Ree, 
కాకా వా "కాక్ వోషీతుం (ee అంయుటరా 

కస్సున, = చిలుక పోపిళొం = పెంచి 

ముల్కా = కీచురాయి యభాకాలం = వేళ తప్పకుండ 
mn 

మయూర; = నెమిలి యళథాళ క్షి = చేతనయినంతవణకు 

కుక్కుట: = కోడి ముధ్నాతి = చిలుకుచున్నా డు 

గరుడః = గరుడ అశ్నాలి = తినుచున్నా డు 

గద్ద = గ్రద్ద లినాతి = అంటుక్ కొనివోవ్లు 

కృతః = చేయంబడిన నది శచునాద్నితు. 

ప = కట్టయిడ శవలసినది వృణాతి = వరించుచున్నాండు _ 

గ్రహీతుం = పుచ్చికొనన్, మంధథిష్యుతి = చిలుకును 

[పుచ్చుకొనుటకు  అశివ్యతి = తినును 
బంద్దుం = కట్టన్ , కట్టుటకు "లేష్సుతి = అంటుకొనును 

సంగ న్ వ్యా = - సంగ్రహించి వగంమ్వుతి = వరించును 

కాకస్య కాక పోత; న శుకానాం కుక కికోరాః 

రమణీయాజ పహాతిడినం అర జ్యే సర్వత) మల్లి కాః (రటంతి = 

ఆజుచుచుంకును. ఫ్ యువ్యజ్ఞన ra విర చిత? శ్లోక కః* కిముచే 

చాలక! తయా కీమపిదాన్హ్యం కృ కృతం కిం! వ్రతః పూర్వం కిము 
న్ స్థ “9 ఫ్రే గ ర్థం త ముపాఖ భ్యాయః అతాడయతి * పృథమతే ఏతత్పు 



(8) డి తీయు భా గః ఏన డై 

స్తకం త్యం గృహాణ. అనంతరం ఆపాధ్యాయస్య వృత్తాంతం 

కభ్రయిప్వామి. ఆకర్తయ, అస్మ్కత్సాళశాలారూం. ఏకః 

కుక్కుట: పావిశత్ * తదా మమ సమిోపే ఆగచ్చత్ + 

అవాం తం కుక్కుటం వా స్తేనగృహీత్యా అన్య చాలకస్య ఉపరి 
అపొాశయం, తతః ఉపాధ్యాయః వాం దృష్ట్యా ఈవ. దక 

ప్యత్ . నోవే త్కి-మర్గం క్రోవి పిష్యతి? సత్యం అవదః సమష్ట్యాం 

త్వం దుష్టఃఇతి సర్వే కాలకాః వదంతి, వదంతిచే ద్యదంత 

మమ కిం భయం! వ్రతః పూర్వం యుష్క త్పాఠశాలాయాం 

ఏకః మయూర; ఆనీత్ , సః ఇదాసీం న దృశ్య లే; కతా) 

స్త్రేః అస్మాకం వాక్యం అకర్ష్యయని చేత్ తవ నేమః భ వివ్యతీ 

నోచేత్ త్యం వృథా దుషే ం వన్దాకాలః అగచ్చతి. ఆకాశే 
I మేఘాః దృశ్యం తె యష్మృద్యత్సః తథా ఛావతి 

తం (గహీతుం అన్మాసు కో౭_కి న సమర్థః 

Ps © 

మో అమ్మా పెరుగు చిలుకుచున్నది గాని నేను పిలుచు 

చున్నానని యొకవమారు విలువుము. చీమలు నేతిగి న్నెయొక్క 

పైభౌగమున అంటుకొనిపోయినవి. ఈకాలమునంను ఎద్దు 

లను వెంచుటకు నాకు సామర్థ్యము లేదు గనుక వాటిని పంకి 

వేయుదును. ఎవరైనను కొం మెరేమోా విచారించుము., వీమండీ 

తాతాచార్యులుగారు! మాఅమ్యాయిని మా అబ్బాయి కిచ్చి 

వెండ్లిచేయుదురా లేదా? మావల్ల మీకెందుకు భయము? 
ఓవిల్లలూ! మోరు మోపాశములను వేళతప్పకుండ నప్పగించితి 
శేనిమిమ్మును మేము కొట్టము. నేను కొన్నిదినము లొకగరు 



కాం మం. 
జ రు 

Ras ఖీ (ఇ ఆ vy ఇ త్రొష్టైత మః పాఠః  అటువదిమాండ వవాఠరముం 

లింగ ము-ఇకానాంతము లిం 

కమత” శబ్దము బంది as poe = ee 

స జ్ర స్ బి 

[ఈ మతిః మెకేయః (ప, నాడీ గార్యః 

ద్వి. మతిం మతీః అ గారం గార్ర 

టెం మతా వ 

చ మృత 

మతయే | 

పం, మ త్యాః పష, గార్యాః గారీణాం 

మేః 

( 
| 



మంథధితవ్నుు ౬ చిలుకు మంథ క్యా = చిలికి 

వలసినది ముంథంను-. భం = శనీకిచిలిక 

మధికః = చిలుక యిడేనది గక నికర కాన 

మంధితుం = చిలుకుటకు మక్ప షః = చేంప 

మంథనం = చిలుకుట జంబుక్ ౩ = నర్క్ా 
gd 

అద్య తకం తవ మంధితవ్యం, తవాంహె బహిళా 

నీత్ . బాఢం అవామేవ మంథివ్యూమి; గృ హేసుతరాంభృుతం 

నాస్తి కిం కర్తవ్యం ఫ్ నవనీతం అ స్తిఖలు తత్ దవయ; 

వకదినస్య యథాకథంవా ద్యతమ్యూముః, త కమంథనానంతరం 

మమారగవ్ర్రం కూపసమోపం సీతా ఈవత్ ధావ మమ 
ఇశాసీం అవకాశః నా స్తీ; భోజనానంతరం యువ్కద్య స్ర్రం 

భావేయం. గృ థాఫక తటాకస్థా న్పర్యా న్కృత్భ్యా౯ ఖాదంతి, 

తీరే జంబుకః వకః ఉవాపిశత్ పశ్య, యభాక భం వొ గృధ్ర)ం 

పాఠయిత్యా ఖాదితుం తెతా స్త్రి. తవ ఉపాధ్యాయః సశకేంపూం 

ప్యుతాణాం వివాహా౯ా అకరోత్ కి కథం కరిష్యతి? ఏవః 
యమూమకాలక అపిచ, అస్కడుపాధ్యాంోః కాశీ దేశస్థః, గొడ 
| బౌహణణ త్మ జీవనాభా వేన అన్మ'దేశం ఆగత్య అత) జీవ: 

నం కరోతి. వవంస్థి తే గూడ చాహణాః మచ్చా (౯ అశ్నంతీతి 
బహుజనాః వదంతి. తన్మాజ్ కారణాత్ అస్మ దేశే (బాహ్మా 
నేవు వకోవి అస్మ్కదు పాధ్యాయసు తేభ్యః కన్యాం న దాస్యతి. 

అతః తేషాం కథం వివావాః భవివ్యతిక 



ఫ్లళ్ష జాలతోతి క్ 

ఎవరు మావిబువులో చేపలను పట్టుకొనుచున్నారు? 

నమో జే నెజులను. వాలకోంతులు కొండదగ్గరనున్న చెట్ల 

యం బెట్టు (వేలాడుచున్నవో చూడుండు, మేము నిన్న నొక 

ోంతిని పట్టుకొన్నాము. అది కొంతసేపు మా యింటిలో 

(నున్న శ్రేయుండి = సైతం అవస తాం) నా పాటిపోయినది. డానికొణకు 

(వెదకుచున్నాను = మార్షయామి) నీకె కడ దైనం గనయుడెనా? 

తాతాచార్వులగారి యింటిమోంద నాకకోంతిని నిన్న చూచి 

నాను. అజే మోకోశతియేమా! మాకు బోలు తేదుగాని యొకటి 

(అమ్మవచ్చినచో = వికేతుం ఆగచ్చేద్యది) విచారించి చెప్పు 
ము జేను ఖోొగెదను. మొఅన్నకు వయూరితో ఉద్యోగ 

నుమినది! నెల్లూరులో అయినది. అక్కడ అన్ని పదార్గములును 

దొరకునా? అన్నియును చొరకునుగాని నేయిమాథ/ము 

మంచిది దొరకదు, అయినచో నెట్టు భోజనమును చేయు. 

చున్న్నాండు? ప్రతినెల మనయూరినుండి నేను పంపుదును, 

చతున్దష్టే తమః పాఠః = అజువదినాల్లవ పాఠము, 

కంకడికా = దువ్వెన వుణః = కురుపు 

శీవకః = గూటము సాంద)ః = దట్టనిది 

ఛుంఖః = వీడి దర్శందర్శం = చూచిచూచి 

శోధనం = ఆలనుండ బంధంబంధం = కట్టికట్టి 

ఆజకం = మేకలమ౦డ అక ఫత్వా = చేయకుండ 

యూశకొ = వేను ఘ్రతాం = విని 

లిక్ = ఈకి చితా = పోగు చేసి 

విశ్యాసయలి = నమించు చున్నాడు 



ద్య తీ య ఫా గః త 

పామా = గజ్జి డోలయతి = ఊచుచున్నా (డు 
గ)ంధిః = ముడి (పసాధయతి == చి కుతీయు 

అలర్క-? = వెలగ. క్క. చున్న్నాండు 

(దష్టవ్యః = చూడంబడనలసినది 'శుణోతి = వినుచున్నా (డు 

తాళయితవ్యః = కోడుగ (బడవలసినది (శోవ్యతి = వీనలలండు 
సులభః = దొరకునది చినోతి = పోగుచేయు 
దుర్గ భః = దొరకనిది చున్నాడు 
శామ్యతి = తగ్గపోవుచున్నది చేన్యతి = పోగుచేయంగలయు 

త తాచార్యన్య పుత్రః గతది నే ఏకం శునకం దంజేన 

అతాడయత్. సః ఘనకః అలర్క-ః* తస్మా త్కారణాత్. సః 

శునక తా తాచార్యస్య సత్రం అప్పళాజార్యంపా టే అదళత్ . 

లం క తిచిద్దినాని ౫ తాని.తద్చ్బాధా సర్యాపి అశామ్యత్ , 

ఇదానీం తత్పాచే ఏకః వ)ణః ఆదలిష్పణ్కి_ల, తం బాలకం 

(వైద్యాలయం = ఆనుపతికి) అనయన్ . వెద్యః వ/ణ౦ అచ్చే 

దయత్ , ఇతఃపరం కథంభవిష్యతివా శీన జ్ఞాయ లే, పీఅంబ! 

ఆనుజస్య మ్ స్తే అతీవ యూకారికం అస్తి తం ఆహూయ 

కంక తికయా తత్సర్యం అపనయం రే రాఘ! ఆవరశ్తే వకం 

శీవకం(నిఖాయ = ప్రాత) తత) మహిషం బధాన, తత్ర స్థితం 

గోధనం ఆజకంచ వనం చారయ. బళిబ్ధాచా ర్యాయ నేతా 

పతిః | పథమత।ః కన్యాం దాస్యామోతి కథయితాా అంతతః తం 

అవంచయత, కీము బే ఏవం విశ్వాస్య కంఠ చ్చేదనం యు కంకిం 



మోతం డీ యేమో ఇచెపుచున్నా డు వినిరమ్ము, నీవ 

చెజువ్రదగ్గరకు వెళ్ళుచున్నావ్రు గనుక స్నానము శోయకుండ 

రావదు. మలె చెటు; కింన వూవులు పడినవిగాని పోగు చేయుము, 
"త ప a 

అశే సీళవీరమునందు అంతటను గజి అటున్న చేమిరా? 
జై Mm 

డ్వో వాజిపోయినది మాచి చూచి వచ్చినాను. ఎక్కడను 

నంబడ లేదండి నన్నూ పురాణము చెప్ఫుమనెదనుగదా, ఎవరు 

వినగలరు? చేను ఒకండను వినలోలను గదా. సరియే నీవు 
వినుము. నేను చెప్పెదను, నాకు బలము తీగ్గిపోవ్రుచున్నదిరా, 

ఇిశమోంద నేను చలినీటిలో స్నానమును చేయంజూలనురా, 

విల్లను ఈఊఈచుమూ ఎందుకు నన్ను చూచి నవ్వెదవు ఫ్ సివ్ర 

నవ్వించుచున్నావు గనుక నేను నవ్వుచున్న్నాను. సీకాలి 

మాడ వుం కేట్టున్నిడి? బాత్తుగా తగ్గి హోయినద్, విల్లకాయ 

లండటుకు నామాటలను వనుచున్నారుం అయ్యా! మాకు 

మిక్కి-లి డబ్బున్నుది గదా దరిదు)లవ ల మాఅమ్మాయి వెం 

డ్లీని గుళ్ళో చేసితిరేమి? ఈకజవుకాలములో నిక్లే చేయవలె, 



పంచ పష్టీత మః 

ద్వితీయ భా గః జక 

ఫుంలింగము.ఉ కారాంతము న ప్రుంసక లింగము-ఉ కారాంళ ము 

“గురు” శబ్దము = గురువు 

ట్రే 

ప గురుః 

ద్వి గురుం 

తృ గురుణా 

చ. గురవే 

పం, గురోః 

మ గురోః 

స గురౌ 

సం, “క్ప్రగురో ! 

దర్శనీయ: 

దృశ్యః 

విజ్ఞాప ఫీ? 

బిజాపసియః 
ou 

లవ్యకి __ | 

లవసియః 

బ్ర 

గురవః 

గురూ€ 

గురు ఫీ 

గురుభ్యః 

గురూణాం 

గసరుషు 

“క్వంగురవ?! 

చూడ 6లదగిన 

పాయను 

మనవి'చేసి 

నందగిన 

వాండు 

కోయందగిన 

జాడు, 

కముధు” 

మధునః 

మధ్గునః 

మధుని 

శబ్దము = _ నేనె 

మధ్గుషు 

శంవుధు! హేమధూని! 

శ్రవణం జ క్ నల 

శ్లోతుం = _ ఫీనక్కొ వినుటకు 

చేతుం = పోగిగుచేయ౯, 

పోగుచేయటకు 

శ్రముయలి కా ఆర్చుచున్న్నా
డుః 

ఫలతి = అడుచున్నాా (డుం 

మార్లయలి = ఇదకుచున్నాడు 

. భతి = క 



ఘు నా 

న 

శే తవ సమః గంగాం స్నానార్థ మగచ్చత్, 
ఫఘంటాద్యయమానిత్ . వతావక్నర్యంతం కిం కరోతిలే తత*? 

తెథా వాససీ కంచే! ఆగచ 

ఛీ పాపివ్వ! ఏ కావత్పిర్యంతం అహం స, అవడం 

ఖలు మమ వాక్యం అకుణోః కిం? భావ! భావ! అస్మ ధ్దుకుః 
రథ్యాయాం గళిత్యా అపతెత్ , తదుతొనాంతే దర్శాసనం 
మార్లయిప్యామి. తొవడంతేకే = (అంతలో) దర్నాసనం 

నలభ్య శే కింత భావ! దర్భాసనం అలభ్యుత. అస్మ్కద్దురోఃశరీస్తే 

సర్వత) పం౦క్ ౩ కథమసి వా పశ్య. బ బత! పాపం, తస్య వస్తాణి 

సర్వాణి పంకమయాని ఆసన్, రేబాలక! తవగురుః అతీవ(కువి 
= కోపగించినవాండు) ఆసీత్. తతః దృశ్యం పాఠం దృష్ట్యా 

mee భవ = సీద్దముగానుండుము.) సః పంకా దుతాయ 

గృహం పు త్యాగత్య పంకం సర్వం ప మోళ్య అనంతరం శుభ్ర 

వశ్త్రం ధృక్వా ఖలు మమ వాశం వదిష్యతి. వతదంతశే 
అవాం నాయస్ట భచేయం కిం? కిమర్థం మాం త్యరయసి? 

పోనిమ్ము నాకెందుకు నేను నిన్ను త్వర పెట్టను లే, 

సీయిస్ట్రానుసార మే కానిమ్ము, నేనంతవజకును అడుకొనుచుం 



(9) ద్వి త తియ భా గః వ 

దును మాదొడ్డా ఎక 1 చెట్టుమోద మెంచి తెనెప _ట్టునషది, 

దానిని పడవేసి ఆశేనన 

భార్య బియ్యపుశోటను కడ పడ పసీనది, వెళ్ళి ఆవియ 

మును య వోొగుచెయుటకు నీకు క్షి లేని 

యెడల మో పలెలిన్ పిలువుము. మాచె లైటు ఎక్క_డనో ఆడు 

కొనుచున్నడి. ఇపుడు జీను విల్చు నెడల నడి నామాటను 

వినదు. సీయొక్క-వినుటతరువాత మోాగురువ్రుచేత నాకు కొం 

చము తీర్థము నప్బీంచుము నొ కాపురాణమును వినుటకు శ కి 

లేదుగాని యిత నీపురాణమును. కట్టిపెట్టుము, నిన్న రాతి) 

నాకాలు పందికొక్కు. కఅచినది, నేను కదలుటకుంగూడ (శక్తి 

తేకుండ నున్నాను = అ సనుర్గః అస్మి). నన్నెందుకు (బాధించె 

దవు దా బాథభథాణ కీ సీకు వీ విలన్న యడల సీవు హారికథను విను 

టకు వెళ్ళుము. నా నా చేహముసిండ గజ్జి ఉేవ్న ది, నేనును వెళ్ళను. 

(ఎనరును హోవద్దు = OR గచ్చంకు, ) 

షట్టస్టి తమః వాశః = అజబువదియా జవ పాశము. 

గంతవ్యః ష్ వెళ్ళయబడ వలసినది. సిధ్యతి == నెర వేరుచున్నది 

సఠితేవ్యః = = చ తా కవలసీనది సేక్చ్యతి = నెరచేరలలదు 

పఠితః = చ ౫ వంబడినది సాధయతి = నెర వేర్చుచు 

పక్యమానః = చదువయడుచున్ను [నాయడు 

బాధ్యమానః = బౌధింపం రోచతే = సయించుచున్నడి 

| బడుచున్న 



కక అం స్తు బ్రో డీ ధీ 

బాధిత వ్యః = బోడిందంబడ వల దుర్చయలి కా మర్దించు 

[సినది చున్నాడు 

బాధిత? = బౌధింపంబడనది లీంపతి = పూయుచున్నాడు 

లెప్ప్యతి = పూయయలండు 

శ్యఃసాయం మంగళగిరిగాా మే రథోత్సవః భవిష్యతి, 

తం |డక్షుం వయం స్వే గమిహ్యా మః యూయమపి ఆగపిం 

ప్యథకిం! ముయా పఠ్యమానం పు _స్తకంఅద్యసాయం సమాప్తం 

భవివ్వతి పీథమపు స్తకం ఇతః పూర్వమేవ పఠితం. తథాపి 

ఆస్క దుపాధ్యాయం పృృష్ట్యా అగమిప్యా మి, మమ హాస్తే తష 

దపిధనం నా సి, తతః అవాం ధూమశకటంఅరోఢుం నసమర్థః, 
అశేశ్ ఇత ఃర్రతః న. తత వృన్చీక వ్తవ దృశ్య లే. దండం 

ఇత్ణం ఆనయ; దండేన తంవృళశ్చికంవీశయామి. రేపాపిష్ట!కిమర్గం 
జ క్ష్ వృథా తం బాధ సే. ఛీదుష్ట! తూస్ట్రీంభవ తూప్లంభవ, వ్యశ్సికః 

సరై (అపి సర్వదా బాధికవ్యః వ్ ఏతావత్సర్యంతంబాధితః 
ఖలు; అలం ఇతః పరంవా[ముంచ = వదలు]. ఇదానీం త్వం 
వృశ్చికం అసాధథాః సఃవృశ్చికఃపరలో కే త్యాం బాధిమ్య ల 

'బాధిష్య కెచే చ్చాధతాం. ఇదానీం న అరతుంఖలు తత్ను 

ణ్యం కిం భవిష్యతి? కేన పుణ్యేన మమ పరలోకే చాధివన 
భవిమ్యతి. త్వం ఉద్య్యాగార్థం (వయత్నం కరోవీఖలు; సః 
పాయత్నః సెత్స్యతి కిం న సేత్స్యతిచేత్ త్వం నసాధయిః కిం? 
(వతస్య = అన్య చాలకస్య కేశాకా కంకతికయా ప్రుసాధయ, 

(నే నిపు డుత్తరమును చదువవలె = మయా ఇదానీం 
ర్తి జం సోోళవ్యం) ఎంధు కాఫిండిని అట్లు మిర్షించుఛున్న్నావుశ 

నో 



ద్యితియ భొ గః 

(భత్యుములనుశేయవ లె = భత వ్యాన మాయింటిలో 

నేమి! మాఅమ్మ యి 'పెంల్లా (సె నేంటటిశంతలో నున్నది = అద్య 

ప్రభృతి కియదంత రే అసి న బ్తితొ కి 

షోశదినాంత-ే అసి.) సనేేగాని అందుక్ కోసమేనా రా యిల్లు 

అంతటను అలుకుచున్నారు = (పూయుచున్నారు)? అందు 

కొజ కే. చేడు సండెవేళవణకు అలుక లరు, (న విపుడెక్క-డికి 

వెళ్ళవలె? వ త్వయూ అద్య కుత గంతవ్యం.) పీతలలో చేలు 

బాల నున్నవిగాని నీవ) మాయొన్దకు రావద్దు, మాతలలో 

పడ ంగలవు. ప్రదివణికు మోతలలో వేలు (లేవుకాబోలు =న 

సంతికింవా). చూడుచూడు నీతలలో ఈపి యెట్టున్నదో! మిత 
ముని మాతోకూడ మాయూారికిం బంపెదవా? అక్ష డ(నిప్పు = 
అగ్ని!) ఉన్నది, కొంచెము (చల్లార్చుము = శమయ), ఆలాగే 

అరక్పుడునుగాని కొంచెము సీరుతెమ్ము+. చాలు పోరా నీవు 

వమీంచివాండవు కావు; మా నాన్న వచ్చినయెకల కోపపడం 
“లండు. మానాన్న యెక్క-డికి వెళ్ళినాండు; ఇంటిలో లేడా? 

సప్త వష్టితమః పాఠః = అటువది యెడవపషాఠము. 

రూపకం = రూపాయి సాధ యితేవ్యః = సాధింప 

ఆణక ౩ = అణా బడ వలసిన 

పృస్థః = తూము సాధ్యః = సాధింపందగిన 

ది క్షే న వటి 
wm ల 



2 శాత జోభధిసీ 

ఖండళః = తునక లుగా సాధయితుం = సాధించుటకు 

డి(థా = రెండుగా శేప్తు = పూయుటక్కు అలుకుటకు 
చ జే 

చావని న్ కే మూల్యం = వెల [న్నాయు, Sans = పూసి, అరక్ 
le 

విభజకి = భాగించుచు గోమయతి = మెత్తు దున్నా౭డు 

క్) ళ్ క్త ఛా య్ వకం రూపకం గృహాతాా ఆపణం గజ. చత ఉర్వారుక 
౬ లీ న. అ 

ఫలాని సంతిచేత్ సవమ్వుక్ మూల్యం విచార వఏకాణకమూ లి టి 3 
స్ట wes , న్ కర ఇర అగ బ్య ల్యాని ఆనయ, (పస్థమ్మాతం ధాన్యం, (డమ్మన్య నస్యం 

ఆనయ ,నస్యంముఖ్యంరే, నన్నుఫలం రిక ౦ఆనీజ్ . గృ హేజీరకః 

అస్పివా మ స. రు 

నయ, చారికొపలాని కతి పంతివా “ణయ నారి కేళఫలమ | 

చేత్ (భిత్యా = : బద్దలుకొట్టి ఖండ శః కృత్యా చోసేషా పాత 

యేతి అంటాం వడ తత అనేకే పండితాఃసంతి, తెభ్యః స్వే 

భ్యః దవ్నీణాం యచ్చత,మా కేస, యఖాకథంవా త్వ త్కార్వ్య 

సాధన [(పయత్నం౦ కురు, త కార్యం నాధ్యంవా అసాధ్యం 

వా హేగరో? త త్కా-ర్యం అసనాధ్యమి నా స్తి_కుత వతి చేత్ 

మాతులప్పు[తః మమవచనం నఘిణోతి యూయం అ శుణుత 

ఖలు తస్య వృత్తాంతం సర్వం అవి; సః ఏకాం కాంతాం పర 

ణయత్ , సా కాంతా విధవా ఇతి అవాం అ ఘణవం, (అద్య 

తేనా? = ఇప్పటివార్చు స్వేవి గుక్షి తాః ఆసక్యా కిం క_ర్పవ్యం? 

మన దొడిగోడను మెకుచున్నా శెందుకు? నీపండును 
లి ఆ 

'ఇవరు తిన్నారు! మాతమ్ముుండు తిన్నాండు. అందుకొజ కేనా 



౬౯ 

పండును తినిన 

త్త 

ee 

¢ 

hs 

he 
స్థలి ఇ 

ig 
mn? 

73 

ra 

| 

ఖ్ 

52 

yi 

2 

fa 

(72 

టై 

1 

Fin 

Ge 

& 

#1) 

(ty 

Gr చం 

క్స్ 
a ల నె 

చ 

UD 

Was 

3 ff ce 

se 

a 
సి | లా 

నె 

4, 

Fa 

ళీ 

Fa 

గి) 

గ్య 

టే 

/ 

' 

a 

న్ 

న 

413 

: 

ప 

గ 

లర 

బై 

వ 

మ 

ట్, 

11/1 

ay 

Sore XK. 

“A 

ik 

స 

w
r
 

Ia 

m
A
 
॥ 

అయత్రతూలో. 
కారును 

ఈబటను 

రు అన్ని 

ర్య కాలమున 

కరింపరు 

జె నిన్ననే 

యెలుండేగచా, 

9 
శ 

గు (€ 

రు == పరస్పరం] 

గీ ~ 

ప 

నా 

3 వపాళము, 

౧ 
ఆ 

we 

వి 

ధించుచున్నా డు 

[తో చుచున్నాాండు 

స 

లో 

\ 

క్ర 

చున్నాడు wad 

2) 

అ 

LL) 

కుం 

_- చు 

ర 

HX 
fu 

ఉద 

a 
అ 

కే. 

చా 
ho 

ఇ 
య 

ఇ 

స్ 

వే 
ke 

ee 

గి 

| ఒ 

Fa 

sd 

ఫె 

టు 

షా 

న! 

ప్! 
( wy ళో 

ఏ జీవి 

అది 

భ్. 

ఇ mF, 

WA) 
ల 

యమ 

"sm 

యాలి. 

~ 

వా 

జ్ 

* 

~~ 
శె 

చుండు. 

MIs 

ఇ 

b) 

ary మ = 

అద్ర య స 
WE On (ఆంచి లు 

చి 

am mf 
4 tn -  ఇ 

Wael 8 

= ది 

జ 

లొ ల్ లా? 

ల లం బూన్ అణ అటో టూ 

సే 
రాలి 

[| చున్నాండు 

న్యా ను 

వాఘయటి 

(ఫి ఫ్ జ్ 

ష్ 

శ 
శ 

మ్ జట 

§ 

9 
“3 

జి 

DE 

of 

శ 

F 

a! 

(e 

జ 

a 

Y 3 ప 

ల్లి 

లి 

యుతం 

దె 

Ca 

నల చి, 
జం 
యం. వెళ్ళుచు 

శ్న 

పాశ్చాత్య: = 

ణు 
~ 

గడపు-వంపు 

[రున్నా, 
ను. 

ల 

CG 
ఎ పాండు ఇ తరపు 

ఆ 

శ 

eT 
కౌ” త రాకా 

గాప్! 



తిం శాలజోధిసీ 

బాగు = భౌగము పీయాతి = | పయాణమగు 

పూర్ణః = నిండిన వాడు | చున్నాండు 

నువర్లం = బంగారము గిలి = మింగు చున్నాడు 

విందతి = పొందుచున్నాడు విభ జ్ఞ = భాగించి 

శే బాలకాః కుత) తాః వొ పృజ్వ్యా అగచ్చ, జే 

సర్వేపి దావీణాత్యాః ఏవ; శేపాం వస్తొదికమేవ కథయళత్సి లే 

శౌ త్రరాహాః నభ వేయుర8, పాళ్చాత్యానాంఅస్మాకంచ భేదః 

నమ సంక్ దృశ్న లే, శే తేషాం వః స్వతః, wh సీలవర్ణ 8 

తస్మా చేవ లేషూం "శ్వీకముఖాబకి నామధేయం అస్సి . త్వళ్స 

మోపే స్టికం సర్వమపీ ధనం వీ న ges తవలనుజాయ 

-జీహి. లేటాకః కదా పూర్షఃః (పపూ స 

రేయింబగలు] సవ్య క్ అవర్ష తల్యు వక స్యాం రాత ౦ వీవ 

సంపూర్లః ఆనీత్ , స్క "వత్సిరచతంస్ట్రయప ర్యంతం జలస్య 

శౌమః నాస్తి [ఇాలివ తాణి = = వరిహొలములు] వతద్వత్స 
సమ్యక్ ఫలివ్యంతీతి భాతి _ అరే తవ గుణాః య. 

నరోచంలే, తవ నమాచారః సుతరాం సమ్యక్ నాస్తి ఇతః 
(పభృతి [(పాతఃజస్థాయ = కాం పాతరుక్లామయ | న్నానం శీతో 

దశే కురు. అనంతరం సంధ్యావందనాదికం యథావిధి కురు, 

తతః హ్య స్తనక్లొ'క చింతనాం కురు. అద్న పఠకసీయం పాఠం 
సమ్యక్ విచారయ. వవంచే- త్రవ వచనం అంగీకరిప్యామి 

నోచే త్తవ గతి స్తవ మమ క్. ర్మమ, జొవధం కథమవి 
గిల, అరోగ్యం ఫీఘ్టమేవ వింజేః, 



ది తీయ భా గః ౭ిం 

నిన్న నేను ప. మువాలక = | గవాచాోర హీనః] 

సంభావనకోసము సెండ్లీచోటునకు వెళ్ళికీని. సంభానన లేదు 
సరిగదా యజమానుండు క అితీసిక కొని నన్ను కొట్టవచ్చినాండం 

పీ విప్పు జెక్క-డకు (పయాణమగుచున్నా వయ్యా! ఎ_క్షడికని 

అడిగినావు; శకునము బాగుగనేయున్న ది. ఇకనాపనిబాగుగ నే 

నెరవేరును, అటుల నెప్పుడును [అడుగరాదు = న్మృపషప్టవ్యం] 

అందుచేతనే నేను నిన్న దుఃఖము ననుభవింళి తిసి, సీబట్టలు 

నాజెటెలో (పట్టవు = ఇముడవ్రు గనుక నీపెక్సైలో నే , (పెట్టు 
కొనుము = నిత్సీప ) మో లెటులైనను సుముహూ ర్తమును గడపి 

వెళ్ళుండు. నాభాగ మును నాకు పంచిపెట్టుము. మా యూరు 

సము| దపుటొన్గున నున్నది; గనుక అక్కడ కండకాలపుబాధ 

లేదు, మోాకేమ డీ మో రెప్పుడును డబ్బుతో నిండినవారు, 

నాదగ్గర జేమియున్నది? ఒకదమ్మిడియును లేదు. నివు చాల 

చతురుండవు గాని ఇశనూరకుండుము. నాకంకు (మదపేతు, 

యా) నీవే డబ్బుతో నిండినవాడవు, సీ వెంతనూతముదరిి దుం 

డవుకావు, వట్టిమాటలతో నేమి పమయోజనమున్నది? లేచిపో, 

వకోనస సపృతితమః పాఠః = అటువదిజోమ్మి దన పాఠము. 

దశ్నీణతః = దహ్నీణముగా వ్యాఖ్యా = వ్యాఖ్యానము 

పురతః = ముందుగా చేయుచున్నాడు - 

చణ కాః = సెనగలు గాళయడి = గాలించుచు 

ముడ్గాః జా సిసలు న్నాడు 
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(1h ష్య త్రీ య జ గ! ౭ కై 

గువతి, పానీయం సర్భం తేథా లోటని కిమర్గంే? ఆవాం న, 

యుమ్మద్దో పాలః వ అమ తయిత్ + అవామేన మహో 

పండీతః బ్రకికిమర్తం తభ్రా గర్వసిః స?అశే చండాల! కిమర్థం మయి 

ప్పీవసి? నాపశ్యం నాపశ్యం, యాయం | త్రతస్థ కిం? (కమశ్యం 

మధ్యం = = తమింపుండు వమింపుంయు) 

మాచెట్టుయొక్క- ఆకులను తుంచవన్లు, చెట్టుచచ్చునుం 

ఇంట్లో మినపగింజ అమయిన నున్నవా?ః నిన్న రాతి బాత్తుగా 

గాలి ఏచ లేదు. శకావణమాసమందుకూడ వేసవికాలమువ లె 

నున్నది. దశీణముగా వెళ్ళుటకు ఏలు లేదు. లేకపోయిన 

యెడల ఉత్తరముగా మ. అక్కడ చెవరో ఉన్నారు. 

ఇక్క-డ ఉమ్మె వేయవద్దు. ఇక్కడ అలికినాముం : మాతండీ) 

యిక్కడ కూర్చుండి సంధ్యావందనమును చేయలగలండు. 

మూతండి సంధ్యావందన మును (మజుచి పోయినాడు == వ్యస్మ 

రత్ ). 'బెండగింజలున్న యెకల| పాడు వేసి = ఆలవాలం కృతా స] 

పెట్టుము. నౌగంథము నెవండు వ్యాఖ్యానము టీ చ. 

డు? మోగురువ్రు రే అశే ఈక్షొకముదగ్గర ఆయన పొరపడి 

నాండుం గురునునకుంలాడ పొరపాశునాళి గురు'వైనచేమి గిరు 

వెన నేమి? మోపొలములో స సస్యము పండినడా* “మాపొలము 

లో దర్భలు (పెరుగుచున్నవి వర్ధం లే) అ వేళ గుమ్మడి గింజ 
మొలచినది. ఎందుకు మాటిమాటికి వానిని అటు బ్రతి 

మాలెదవ్రు ఏటుకూరికి (తొ కేవ యేవండి? ఉత్తరముగా పోయి 

మరల SPOTS పొంకు. అక్కడ నొక తో)వ కన 
బడును అబే యేటుకూరి దారి, 



CEs టొలబజోడఢిని 

న ప్ప్తకితమః పాఠః = డెబ్బదియవపాళము 
ty 

కనాభీనీ = జల్లెడ భవితవ్యం = కౌవలసిన), కాంద 

లలాటం = నొసలు (గిన, ఉండవలసిన 
కేశా? = తలవెండుకలు యాహి = వెళ్ళుము 
నామధేయం = చేరు భ్ తి = వేగించుచున్నా డు 
నఖః = గోరు లాజతి = వేలాలువేగించు 
చీబుక్ః = గడ్డము | చున్నాండు 
అంగుళిః = వేలు సించతి = తడుపుచున్నాండు 
అంగుష్టం = బొట్టన వ్రేలు సికా గ్ తడికి 
సింఘాణం = చీమిడి ముంచతి = విడుచు చున్నాడు 
దూపికా = పుసీ మాచయతి = విడిపించు. 
నాసా = ముక్కు. [చున్నాండు 
తిలకం = బొట్టు బంధనం = కట్టుబాటు 
న్థాతవ్యః = ఉండవలసీన / కూజతి == కూయు చున్నాడు 

| నిలువవలసిన చలయతి = జల్రీంచుచున్నా౭డు 

సేఅంబ! త౦డులపి సే. అనేకే మశకాః అపతకా బాలి 
న్యా ఈవత్ చలయ.అహాం సాయంకాలే థాన్య మా నేపాపు 
లాజివ్యసికిం% లేవ లలాశళు తిలకం నా స్పికిం రే[మ ధ్యా హ్నే అధ 
రం, పరంతు బ్రడాసీం అనశ్యత్ , యాస్మూ భః అస్కద్య ఖ్రవహార 
పరిష్కా-ర పర్యంతం అకేవ స్థాతవ్యం. తర్రైవ స్థాస్యామః, 
ఇదానీం యుష్కతోదరాణాం వ్యవహార పరిప్కా_రం భవివ్యతి 
౦? నోచే ద్యూయ మేవ పరిషమ్మ-రుత, మమాంగు ప్లే పక 
ఖా "గా 



డ్యి తీ తీయ ళా ౫ వ. 

కొంటకః అలగజత్ ,.తవ న పావకా (సోటః జు పొక్కు) బవ 

దృశ్య కే. హాం జే! నపస్య (నాసీ కాయాం = నొసాయాం) 

సింఘాూణం లంబలే, త్ రమణాం బాయాః కే శా౯ సమ్యక్ 

(పసాధ్య పు సై మః అలంకురు హేబలిజ్ఞాచార్య! తవభార్యాయాః 

నామధేయం కిం ఈవషత్క థభయసివా? మమ లజ్ఞాఖలు! యు 
ప్కద్భార్యాయాః నామదేయం యూయం వదిమ్యథ కిం వకః 

జః ఆగత్య తటాకేఅమణ్దత్ . జలం సర్వ ౦ (పంకీలం = = బురదచే 

నిండినది) స. కస్య వా. గృహం a ఈషత్ జకేన 

శమయ మమాంగవ స్తం సీక్వ్యఆనయ, చణ కాకా భృజ్ఞసి కిం? 

నహీనహి మాపూకా భృజ్ఞామి . సః మఘకః బంధనే పతితా 

కూజతి; తం బంధనాత్ మోచబిత్యా య తకుతావి వృష్నే 
ముంచ త్యం అద్య శుక పురంయాకి + పునః డినపంచకాగంతరం 
అత్మ) ఆయాహి, అరే కావా ఏభవాొ అభిముఖం ఆయాతి “కే, 

ఇడానీం మాయాహి; శః యాయా; కింతూ త్రిష, 

రని లలూ! మోకు పరీయోసమయము దగ్గజకు వచ్చు 

చున్నది భయపడవద్దండి, పరీక్ష్షయందు అన్ని పశ్నలకును 
జవాబు | వాయు (డు, “ఒక పశ్నను కూడ విడువవద్దండిః సీక్ర 
చేతిమీద గజ్జిపొక్కు_లున్నవి కొబోలు, నివెట్లు వాయు దువ? 
అవేళకు నశి-చవండీ. మోఅనుగవా ముశ్నయెడ" నేను. 

ఛైర్యముతో నే |వాయలోలను,. సాొకేమియు భయములేదు; 
కాని పరీకీొయందు |పశ్నషతము లెట్లుండునో. నాకు సూణ 
భాషయందు, భూగోళమునందు, దేశ చరితి)ము నందు, సంస్కృతే 
మునందును బాగుగనే |పవేశ మున్నదిగాని, గణితమందు 



లీకై చాలబోదధిస్ 

భూతము బొత్తుగా పివేశము "లేదండి. ధాపాయికీ అణాలు 

ఎన్ని. అని అడిగినచో ఇప్ప లేనండి- కాంబట్టి గణిశములో నే 
నాకు భయము, భయపడీినయెసల నేవిలాళము! gl ర్య 

ముతో గణితమును ఎక్కువగా అనే సర్యాయనులు పఠించు 

ము, అప్పుడు నీకు భయ ముండదు పరీకేయందు జయమును 
పొందినచో నాలుగు శుంశకాయలను కొక్షైదను. నే నిక్కడ 

నుండవలెనో, 'వళ్ళవ లనో వికానాస్న నడిగిరమ్ము _ ఉండు 

మనినచో నుందువు; పొమ్కువినచో పోదును. నాశేమాటయుం 

డెలియ లేదు. 

వ్క స్తతితమః పాఠః = జెబ్బదియొక టవ వాఠముం 

క్రియమాణః = చేయయిడుచున్న సంకుచతి= ముడుచుకొనుచు 

మగ్నః = మునిగిన [న్నాండు, మాజూాట 

సీ క = తడుపంబడిన పదుచున్నా.ండు 
న! 

బద్ధః = కట్టంబడన లోహితొయతి = ఎజి బొ ఆు 

ము కః = విడునంబడిన | చున్నాండు 

'ఛృన్దేః = చేంగించంయబడిన వృషనస్యతి = ఎదవ్లచున్నుది 

కీట? == పురుగు పరిష్కురోతి = పరిస్ట్రరించు 

సద్భావః = ఉండుట [| చున్నాడు 

ఘాసః = గడ్డి అపహారవి = అపహరించు 
అచ ఆహ అ గ ఫఘోవః = పల్లె | చున్నాండు 

గామః = డోరు వ్యవహరతి = న్యవహరించు 

నమా ప్పః = ముగిసిన సంహారతి = చంపుచున్నాండు 



ద్యితీయ భొ-౫ః క్లో డ్రీ 

తిలభూతేకః == తెలికలవాంకు. అవవాంతి = దంపుచున్నా (డు 

(శామ్యుతి = అలయుచఛున్నా ౩ హవన్ను 
యు! 

(3) ఖై అ దగు నచున్న్నా 

మాహి == కొలూము, దగతి = పగులుచున్న గి [రు 

(వముడుము _ నిడారయతి = చీల్పు చున్నాడు 

యుష్మాభిః |క్రియమాణం కార్యం సమాప్తం చేత్ భో 

శిప్యూః! నీభు)ం వుష్పవనం గతా స్వామిపూజార్థం ఫుప్వాణి 

ఆనయత. వహాంచే! చేవాలయే దీప అస్తివా నవా పళ్ళు లైలా 

భావాత్ న కృమేవ దీపః అశామ్యుత్ . త ర తిలఘాతకగ్భవాం 
గత్వా తెలమానయేతి రామర్మపతి వదం లే భైవ వదిహ్యామిం 

తిలఘాతకః అఇదానీమేవ కిలాకా ఘాణాయాం పూరయితా 

ఘాణాబ (ఛమమితుం ఆరభత, ఈవత్ధాలం స్స్ త్వా ఆగచ్చేతి 

అవదణ్ . చణకా; భృస్టోఃకింవా అంబాంపృ్పచ్చః అస్మద్యశత్సః 
మ్ 
~~ 

అవరణే శీవకే కేన బ్ ంయున డ్యాని రాల అవామబధ్నాం. 

అద్యపాతః న్ను బహణ్యః పునరపి అమోచయత్ , పూళర్యేద్యుః 

తటాశే మగ్వ్న జః కుతాగచ్చత 1 ఏకః అలర్మ-ఃఅస్మద్దా, మే 

సంచరతి; తం పాదే అతాడయకా; తస్య వాద; భగ్నఃఅనీత్ 

సః ఇదానీం కు కాసి వా నజాయ డే మమాంగవ(్ర్రుం "కన 

సి కం? ఫఘోపొాత్ గోపికా అగతావా? నహి. శేశే లైరివీపే. 
క్రీట్రాల్య ఇత స్తత శ్చలంతి, శోధయ, యుహ్మోోం ధనసద్భావాత్ 

యథాపేన్సీతం తథా ఖైెలథ అస్మాకం కిము సి $ వయం 

సర్వడా నిర్ధనాః. అస్కదృసుశా అవృవస్యత్ కింవా కంచన 
ఢంకం మార్లయ శే, మాపాకా మాకనియా మోాహీ, 



క్ 

క్రై చూ ట్ర ప్రో ధీ పీ 

క చున త TOS ఒక్ 

సింవాము నిన్నటి యేనులపను గోన తో చీల్చుచున్నది, ఇంక 

సీవ్టు వంటచాలింప్పుము. పటల. పొదయినః = మ్ : మహాస్రాలోగతఖ) 

నిటు తే లెమ్ము, కంర యమునకు వసుక వస దరు 

చేయుసును, పాను పటుగిడుచున్నది. చంపుము, ఎవడు సంవా 

రింపంయలడు(వేను చంప శేను = మారయితుం నశ కొో్న్నోమి) మల్లె 

పూవులు ముడు ముకొనుచున్న వి, po కూయుచున్న వి = 
"కాకాఃకట: త్రి మోయమి:టిలో ధాన్నాము ను డంపుచున్నా నేమి? 

"లేపు మాశతాతగాకి ఇం ంస్లైః సీకాలిమోండయ కురుపు పగిలినదా? 

లేదు; ఇంకను చాల బాధవెట్టుచున్నది, మిన పప్పచ్చులను 

తినుము, రెపో యెల్లుండో పగులలలదు. మన దొడో గడ, 

యున్నదా లేదా! గొల్ల వాండు అఆవ్రును ఇంకను ఎందుకోనవి 

తోలుకొని పోలేను? వపుడేకా ఎనమిదిగంటలు అయినది; 

పదిగంటల నతేరువాతగదా వా(డు 1 సతిదినమును వచ్చును, 

(ఇంతలో నే స మ వ్ త్యరసే కిం), 

కొంచెము కాలమును మాడుము వాండే వచ్చును, 

స్మ | ర tf | i 
. 

ల (0 3 డ్డ ర్త 2) లీ 

ద్విసప్పతితమి: పాఠః = డొబి జడ్ రెండవ పాఠము. 

వీతామహాః = తండి ౨డీ పరివాత్యి = పరిష్కరించి 

పితామహీ = నాయనమ్మ పరివ్మర్వుం = పరిష్కరించుటకు 
మా తొమమవాః = త ల్రీతండి) 



ద్వె తీయ ఫా గః రజా 

మాతామహీ = అమ్ముమ్మ షీ శమ్యతి = షి శవించు 

మాతులాసీ = మేనమామ చున్నాం౭డ 

(భార్య నిచాతి=ని|దపోవ్రుచున్నా(డు 

భాగినేయః == తోబుట్టువు విరమ్య = ఇాలించి 

(కొడుకు విరంతుం = చాలించుటకు 

కీద్భశః = ఎటువంటివాయడు విశ గమ్య = వీశగమించి 
'తాదృశః = అటువంటివా(డు విభజ్య = విభజించి (న్నాండు 

త్యాదృళః = సీవంటివాయ స్వాతి = స్నానము చేయుచు 

యుప్రొద కి = మోవంటివాండుస్నాహ్ = స్నానముచేయుము 

మాన్నళః = నావంటివాండు స్నాస్యతి = స్నానము వేయం. 

ల్తస్మాదృశ 8 = మావంటివాండు (గ లండు 

తవ సితామహః |గామే అస్తివా ర్త తాద్భశః చాలకః 

క్ముతావీ నాస్తి. యుష్యద్భాగినేయస్య ఉపనయనం అసీద్యా? 
అస్మాదృ ళానాం వృద్ధానాం సర్వదా యువ్యద్భ శఃకాల కై, 

చేవాగ్ర ర్త వ్యా. 'తెపాంవ్యవహారం పృచ్చః పాకఃఅవీత్మి ౦వా? 

చేవతార్చనార్థం క స్నా స్యతిః యూయంస్నాత. అనే ఇదాసీ 

మపి న్నిదాసికిం చే ఘంటాదశకం అనీత్ , ఉ లివ,ఉ తిష, దంత | — లై అనీ గ్రా 

భావనంకురు. ముఖ పమోళనానంతరంపుప్పూణి విభజ్య కానిచి 

త్పుప్పాణి రామాయ ేహి, కానిచి త్పుప్పాణి అనుజామై 



యము య 

భార జౌ లజోటథుని 

జేహి బాలకొః సేంవి కథం డోలాయంచేవా పశ్య, త్యం 

కదావా తథా అడోలాయథాః కం? మమ ప తేయం కింవాఇతి 

య కం 6 న్య క అధికభయం. ఆకె ఆగచ్చః తస్మాత ఈపషత్కాలం అస్మ 
ద వ En! జ్జ డూ కః నొ ది జ ద్ర యా వి శమ్య చ్చు కినొస్తి ప్రజ్య 

లయ. మమాంగువః చాొపాణ పహానేణ అదళత్ , నఖః ఉద 

తిపత్ . తష తం కథం న్నాస్యసిః న వివాహార్థం మాతుల 
ఇ ము ఈ ధు 

పూతికా అ స్తీఖలుః అ స్తిచేక్కిం మహ్వూం దాతుం మాతు 
ba 

లాన్యాః ఆభివాయః నాసి మమ మాతుల; అస్యతం్యతః; 
pn తాను 

ఈపషనపి కార్యంకర్తుం నశక్నోతి తస్మా తృ-థం భవివ్యతివా, 

"కేన జాయతే? 
టే 

ol, గీ జ (8 
bh నే 

శ్రీరాముడు తనతిం డియొక క- ఆజ్ఞ చేత అరణ్యము 

నకు వెళ్ళేను. అక్క_డ శూర్మణఖ రాముని చూచుటకు వచ్చె 

ను. మావంటి చక్కని పురుషులు లోకమం దెక్క_డను శేరు. 

కనుక నిన్ను పెండ్తాడుటకు వచ్చితినినన్ను (గహింపుము = 
గృహాణ అని అడిగెను. అప్పుడునాముండు శూర్పణఖకొణకు 

లక్ష్యుణుని జూపి వీసివంటి సుందరపుకువుండు సీకు దొరకడు; 
ఫీనిని పెండ్లాడుమని చెప్పి పంచెను, అపుడు శూర్పణఖ లక్ష్మ 
ణునిచెంతకు వెళ్ళి (మునుపటివ లెనే = యఖథాపూర్వం) అడి 

గెను. అంతట లమ్మీణుంయ ఆమెయొక్క_ ముక్కును కర్శద్యయ 

మును కోసెను. నే నిపుడు నిదవోవుచున్నానుగాని నాతో 
కూడ సంభావణమును చాలింపుము. ఇపుడు ని దపోవుచున్నా 
వేనుయ్యా! భోజనమునకు వేళ అయినది లెమ్ము లెమ్ము 



(వేటి ద్య తయ భో గః 

పీల్లలు (పాఠ శాలకు కా వాఠశాలాం) వెళ్ళుచున్నారు. చూడ 

సీపాశములను వీవ్ర చదువుకొమ్ముం (నీవుచేయుపనిని = తే సో 
కీతుమాణం కార్యం బాలిం చియిటురమ్ము. మోనాయన 
కెన్నేంన్లు? మో అమ్మమ్మ కన్నేం'పక కా నాయన 
డెబ్బదం:ప, మాఅమ్మమ్మకు అటువదిమయుదేంపు - ఈ య లో చె "నా. 

బాపయొద్ర మా అమ్మమ్మ స్నానము వేయు మన్నది. మూరు 
కొంచెముసేపు ఆగు(డు. 

తి)సప్కతితమః పర 'జెబ్బదిమూండవపాళశము, 

మధ్యమః = నడీమివాండు ధ్యా యుతి = ధ్యానించు 

నదీ == వజు [చునా డు 
ఆంతిక్షా = పొయ్యి స్కృరతి = తలందుచున్నా 
వేణుః = వెదురు వస్కరతి = మజఅచుచునా డు 
దళం = బ్బద్ల క)౨దతి = పడ్చుచున్నా ౫ 
దాళీ = పప్పు నాంత్యయతి = ఓదార్పు 
మదీయః = నావాండు [చున్నాడు 
త్వదియః = నీవా(డు లాలయతి = బుజ్జగించు 
తదియః = వాసివాండు [చున్నా౭డు 
మత్స్యాతీ = పొన్ను గంటికూర దహతి = కాల్చుచున్నా౭డు 
మునిః హం వహతి = మోయుచున్నా (డు 
బుషి; . | ప)వవాతి = పొటుచున్నది 
మహోనసం _ వంటయమిల్లు 'ప్కస్ఫోటతి == చెరుగుచున్నా "డు 
అగ్ని? = నియ జయతి = గెల్పు చున్నాడు 



జ 2 ఇ 
త్త" కా ఖ్ a స్య క వాచీ ఖ్ 

} Pe Wo fur 
ఇ 

శూర్చం = చేట ఉక్పితతి జ ఎనురుయన్నా డు 
చీటి = అః బ్రుచున్నాం వంపు తే అ ఆదరించు 
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మాఅమ్మ మొన్ననే వినా.శుకుని ఎండితో మినప పప్పును 

రుబ్బినడి = (అమర కు a )- రామయుంకుఅరణ్య నందున్న పుడు 

మును లంవనటుఖు రాముని సేం రాముడు మునుల 

యొక గా భయమును. - వారిం.. సకుస్తరాతీసులను సంవా 

రించి లోకమును సౌఖ్యమితొ 2 రత్నం చెను, శే పొళ్ళమారు 

మో అబ్బాయిని బడినుండ్ పిలిపింబ్రముం 
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ప్ ee ఇ నాయ = కని ఈం 

పం దా వెాత్తూణ్ పినమూతి = కసన, ఈనిన 

డి. దాళ్ళ డాత్తూణ్ ముకుళః = మొగ్గ 

తే. దాత్సణా భద్కః = తామర పునః 
అ లి డాత్భభీః © 9 Ww య 

డాతెా శ రకర సరత 

చలి ఖా న! ఏలో క 

చం. దాచు జ వ వొగడ చెట్టు 
దాత! 

జాకి వ కపప = పనసణటు 

ప, దాకృణః కాకా కదళ్ళ _ అరటి 
ళో నా 

దాతు; భ్యః నాం కళ: = కొబ్బరిచెట్లు” 

వల కటా దాత్యాణాం శలాటుః == కాయ 

సః దాత్ళిణే _. కువలయం = కలువ 
ఉడాతృషు 

దాకరి వ్యజశం = సవన 
వ్ 

రి 0 హేదాతృ! ఎాదాణ్యాణి ఏజయతి = విసరుచున్నాండు 

యుప్కాదృశొక౯ా మూథాకా అనేశా నపశ్యామ వయం 
గచ్చత గచ్చక, అవ్వ గృహే పర్దాని ౫ సంతి తటాకం గతా 
పద్యపతా)ణే లవి తా ఆనయ అస్య న్సహుళా పీసూతాఖలు 
ఏకాదశ వనాని గ తాని. ఇతఃపరం తస్యాః వీరాదికం గాావా $ $ 
నేవ అస్యా భి నృపోద్యానే చంపకాని వకుళాని సంతి ఖలు 

కా వపా క వ. స (ఏ వనపాలాః పృష్ట్వా లునహా, ఏత త్కా- లే కా ద్ధక రారః 



చ జా ల జ మో ead మళ ఖ్ కః అపేేవంతుక 4 మలి కాముకలా సవ గింకసంతి. పుహ్ప 
గల? 2 వ 

వనం అ ధ్యా స్వ ల స ల క జ న శ వ 
వృష. 5 (పలేదెనం oO Te “ళా జనన మ్య వించత, 

లో టీ 

జీ శ లల igs జ? వె వకెన సవా షూచంఎంస. అద శకటం క కతొదయివష్యతి? ౧ ఫీ చి 
యూయం పూర్యం కలా అస్మత్న్యూర్యాః పథమం 

దామీణాతాంః; డారిద్భ్యృదోపేణ అకనాభావాత్ న. 

ధని కంచే? న పరిహాచేయంం. 

మాళాతగారు మొన్న “మొున్నచిడాయ మాపలైల్లో 

నున్న వాండే, ఇప్పుడు న్యూతము మోరు నాగరికలు అయితిరి 

మేము జానపడుల మేగదా, గ మనకు |శావణ పూర్ణిమ 

యందు య యళ్టూపప్ ఎతధారణను కాగలదు. మన మందజము 

_వొన్దుననే లెచి దంతథావనా దికము చేసికొని నడిలోస్నానము 

వేసి యజ్ఞోపవీతమును "వేసికొందముం [మాయావీని = = పిసూ 
తాయ; “యుష్మడ్చహుళాయా 8! 1 పదునా కండవరోజు గడచిన 

యెడల దానివెరుగు పాలు నేయి మజ్ల జగ వెన్న పుచ్చుకొనం 

దగినచే. మాపొగడ చెట్టునందు అంతటను పూవు లున్నవి. 

మాతమ్ముుసి కాలినాందీకురు మెటున న్నదికసాయింటిలో నొక 
భై 



= త చై 
రొత్త రికి న. ఉకార నాన్ _మాదొడెకి గోడ వేడు 

2 2 Gs 

= Eg 
అందుచే గాడిదలు లోపబ :! పవేశించుచున్న వి. మోకిల వానిని 

౧౧ 
న వచన ల్ వస ల న విద్యాఘ్యాసము " అకు స్యపతవ। 

ఎుంచినావా! రాంబోవు 
మున బాగుగ నువ్నునని మాకళ్ళరోహితుడయు చెప్పినాడు 

మంచిది అ న్ వైద్యాలు ₹వీ నారు, సీ వొక దున్నపోతును, 
స హన వ్రు, 

మటు పతి మః పాం? == 'జెబ్బదియాజవ పాఠము గ 

శాకినీ = తోటకూర డయ తే = ఎగురుచున్నది 
నసుంధాండః = గ మ్ పక కాయి శంయకతి = వాచుచున్న ది? 

కూబూండ:ః = బూడిద వ్యోడి ఉద్ శ్యయతి = ఆబ్బుచయన్నది ఆల్ ద ప వోశాతకీ = బీర శ్యామాాయ లే = నల బాటు 
ఘృతకోశాతకీ = నేతిపీర | చున్నాండు 

దాళీ = పప్పు ధవళాయ శే = తెల్లబాజు 
"కారవేలః = కాకరకాయ | చున్నాండు మ్ 

పటోలీ _ పొట్ల పుభాతి == తెల వారుచున్నది 
శ్యామకం౦దః = = చేవదుంప  హేపషతే సకిలించుచున్నది 
పీణ్యాక౦ = = తెలికపిండి బృంవా తే = ఘీంకార ము 
తుందిలః == బొజ్జవాండు [ చేయుచున్నది 
స్థూలః = లావై వైనవాంయ రోమంథాయ కే = నెమరు 
సైల్యం కా బావ [వేయుచున్నది 
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కదిలా == నల్లా దాకరొాయ లే 2 పచ్చ భోతుతున్నది 

క్త కయ త అ పోబాడు సంజది ఇ కోప జేయు. నున్సడ్ 
గలా 

| చున్నాంు పితోధలీ ఆ మేపళ్కెనుచున్నాండు | 

ఖీ 

నిదాథ కిం య అవ ఆనంరచకురనిఖలు. శొంవ 
ట్ న వి - గొ య్య 

కందం కారవేలాన్  పటోలీ శలాటూకొ కతా ఆనయత, 
గ్ా 

ర 

మిళిత్యా అస్య ఉ్రద్భృ హౌ రవ వతం కరవామ. కుంభాండః అస్సి 

వేల్ ఖండయి క్యా వోప్యం కురు ఇతి యుష్మద్యాతరం 

వదత, అస్మ్రిక దినే అస్మాఖిః స్నరై్యరపి అభ్యాంజనస్నానం 
మ్ ద 

రజీ ల (జ్ 

కర్ర Seah సరాంః అవీ భవశాయండె సంఖ" తాయ 
fw] థి 

అకాశే న పశ్యత షం షు తుందిల 

వ కి are వృథా కిమర్థం కక | మిథః == బక 

రితోనాకరు]! భమరాః = తుమ్మెదలు, మక wa = పూచే 
నను వీత, ,గుంజంలి Ls విణ్యాకం 
(నోపయుజ్య తే = = పనికిరాదు) "థనిలశలాటవః = కుంకుడుకా 

యలు,” గవ హేనసంతికిలక్రీ)ణీక, మహిమీతీరం వి కేతుం ఆగచ్చత్ 

క్రీణీయాంచా? ['చిక్క-ణం = చిక్కనిదిగ్యా అస్సి హ్]! క్రీగ్లీహీం, 

అనే రామస్య ముఖం దినాత్ దినం ధవళాయలే, క్రో Ms 

తస్యాలగ ద్వా కేన జ్ఞాయతే, నువ పాచే వామాసద్భా 



+ జో ల 

పాత్ పాద సమ్ ఉదశాయతే శః వక్ వా గోవు 
లె ,ట్మే మ 

మీన చికిత్సా కర వ్యా, నోవెక్ అవయవాత్ అవయవం 

వా మొజిగినవి. sms, © అ దొంగలు పడీ ఆయన 

యొక్క దర్భా సనమును తిరు చూర్షపు. పెట్టును ఎత్తుకొని 

పోయినారయ, "మూ యడమ కాలు మిగుల లావుగ నున్న జే 

మేండీ తాతాచార్యులుగారూ? (నా యెడమశకాలు మాతే 

"కాదు = న కేవలంయమమవానుపాద౭వవ) కానినా చేహామంతయు 
నటు శేయున్న ది.మాపహాట్రయందులావుకలదని (వెలి = = పృథక్ 

[చెప్పనక్కర లేదు = = వక్తుం నావసర ః] ఇవెవర శే నాకుం చెలి 

యును. నేతిబీరకాయను మేము తినము. అందువలననే మారు 
స్థూల కాయులుగ 6 గనంబడుచున్న్యారు. ఆగుజ్తము 'లవరివి సకి 

లించుచుళ్న వి? ఎద్దులు ఆవ్రులు నెకరుకా జేయునుగాని గుల్లములు 

నెమరు వేయునా'! 'అన్నియానవులక కె = సర్యబహుళా జీక్ష 

యా] నల్తావు _(శేప్టమయి దొ ఈనాం: -డొకవూసనెండు పెసర 

పప్పును నీటిలో పోయుము నేడు (శ్రీరామనవమి కావున 

పానకనునుకూడ చేయించుము, బెల్లము లేనియెడల అంగడి 

నుండి తెప్పింప్రండు: వ్యల బజారునం దంతటను తలుపులను 

మూాసినారూ ఎందుకు మూసినావో మరం చెలియునా? నే 
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నస సద తితవుః మా డి రో బుద లుడ నపాక్ చు, 
అకు ల్ 

Wp రంల యుప wr TN దెప్ఫు వన్న జ 
గ గ అ ల 

చ wr! (J _ Ye? జ్ క్స్! ల, (= Nm లా 

ఓడీ జంబ్రాంత్ర బి కారాంతఫబకు లొకటికం జురు 
ర్వ 

రోష దార అ fr ra fro క “జ క ఖా ద్ "4 లే he వ సాయ భం తొవమజోనికి (వంకలోరముతొనిక! చతు లా 
జ ల క గ్ a, 

జ న శ్ర అద్య అరుం నప అరు అగా ల లో టు షు శిను.! ఓ జారాంతము తె వృవహోార ములొనికి వచ్చుశబము ఆం 

కబ్ణమునకు ఆ గమః నపుడు త్రీలింగమాను న్కు ఎదు అర్థమయి 
క్ల యు ఖ్ f షై గ వంక నపుడు ప. వ గలిగియుండును. (ద్యో "9 మూ 

త్రము స్యర్షవాచక ము, మీశీంగము, సెండుశబములు నొక 
౧ నతో లు 

విధముగ నే యుండును. “కొ” కారాంత పుంలింగము (గ 

శబ్దము; చందు డర్గము. “కి కోరారత గ్రీలింగము (న) 

ప్టము, ఫీ యర్థము. బ్రవియును వ్యవహారములో ఆంత స 
నజ: ప ey గోచరించుచున్నవి. కెండును ఒకవిధము 

గనే నడచును, 

(గే) థబము = అవు, ఎదు (గ్ర) శబము = చందుండు 
0 థి ౧౧౮౧ ౦ 

ప్ర, గా గావః? ai గావః 
హ్ aa 

ద్వి గొ గాక గాదరి గావ; 
౧ లలా 

తృ. గవా గోభిః గావా గ్దాభిః 

చ గే నోభల్లః గావే గాభ్యః 

ప్ర గ నోట! గావః గ్ భ్వః 

గో గవాం త గాంవాం 
శ్! Mm 

స గవి గ్ ము i ర్ గ హు 

మల్ మ్ 

సం హేనాః! పాగానః! "పాగ! హాగ్గావః! 
మ్ 



py స్ట ప స 

బి Pert మో స్టే ల మటు చాపు 

వ స న లేకా. క) క్రయ 
ఇ బి రః Nard స |; లో 

గా సట యని రము నాళ శక న నలదాంన్యు 
గం లీ se ష్య 

నీవార్నా తిః == శవరా, త ఉన్మ్మూలయత్రి= పెల్లగించుచున్నాాండు 

జాగరణం = జాగరణము కుంఠతి=యమొ క పోన్ర వ్రుచున్నుది 
భ్రమణం న న్ టి సతు వలి = చెనసికొనుచున్నది 

ళా) 
గు 

హేసా = సకీలింళ వయతి = నెరయయుతున్నా (డు 

రోమంథః = నెమజు ఖాండ్క-రోతి = ఖాండించు 

చున్నాడు 

సేద = చెనుట పటపటాయ లే = పటపటలాడించు 

చున్నాడు 

పబోధః = మెలకువ వ్యయయతి =కర్చు పెట్టు చున్నాడు 

ఫెణికా = ఫేణి ధు)వతి = స్థిరపడు చున్న్నాం డు. 

నః = నురుగు సి ద్యతి = చెమర్చుచున్నది 

ఫణా = పడగ దృహ్యాతి = | దోవాముచేయు 

చున్నాడు 

వీవకః = బలసీన స్నివ్యూతి= పే) మంజూపుచున్నాండు 

ఫాణ్తం = కండచకైర పతి = గొరుగుచున్నా డు 

పరఘుః = డలి వికుచూన్నా డు 

అస్మాకం గావః కుత) సంచరంతివా 

కశ్చిత్. గృహత్యా (కాలా రర 



డిం తియ ఖగః నాలో 
రా 

ప్యుతి క్ంవా జాగత యా నార యితో అస్య ద్భృహం ఆనయ, 

వ్షః వృపషభఃకస్య ర అతీవ వీనర।ః దృశ్య టం మాఘబహా. భా 

మౌావాన్యాయాం సోవవాసరః ఆగతః; త; యోదశ్యాం ఏవ 
॥ న్న Es చతుర్షశీతిథిశ్చ ఆనిత్ ; రొదేవ శవ రాతి):, తస్కిన్దినే అన్యా భిః 

సరః ఉపవాన; కర్కవ్యః; శాత) జాగ రణంచ కర్యవ్యం+ 

కుఠారేణ అట్టం శడయ. కవారః అకుంఠత్ . పాలకాః అస్య 

దావరికో పృవిశ్య తులసీవృతుం ఉన్మూలయంతి పళ్య తర్హయ, 

యుష్కత్ శ్వామురః తము స్నిహ్యకివాః మమశరీరం (ఆపాద 

మస్తకం = ఆనఖశిఖంసరదా స్విద్యతి, కింక ర్వ వ్యంవా స్కూ 

యే, గంగోదకే ఫాబణితిం మేళయితాం మధురం పానకం 
కరు, అనేశే దా వ్ణాత్యాః MOS ఆగత్య అ_త్రైవ 

అధ్ఫువ్యక. అస్మి౯ మొముకాలే అపామపి జీవనం యథాకథం 

వాభవిత్వేవు మము పుతిస హసే రూపకః అసి చేత్ 
భ్ టి ప్ పుత్త స్య జాత 

తరోనెవ వయయిమ్యశి, త్యం రామాయ కివుర్గం దృహ్యూసిః 
వ్ ఢి చి 

మలికాలతా పనసవృత్షుం వెల్లతి. కిమరంరే మాం విధ్యసి 
౧౧ య 

తాత! ఇదానీం మక్సమిావే ఏకః దమ్మః అవి నాసి, ఘన 

“కొ; ఖాంద్కూ రంత, ఉపరి పకేయుః కీంబ్యా దూరతః 

గచ్భామ, లీఘ) మాగచ్చత. 

మనే దెయొక్క_ నోటినుండి అబ్బు చెనురు జారుచున్న 

చేమిరా? ఆ పామ-యొక పడగ చాల పెద్దదిగా నున్నది. 

సీ వెవనిని జూచి పంక్షు పటపటలాడించుచున్న్నావు* (సేద్యగాం 
డు) = కృహీవలాః) గింజలను నిత్తుచున్నారుం (కొత సీరు 

గనుక = నూతనజలత్యాత్ ) (నురుగులు గక్టు యున్నది = ఫేనా 



నుని. 

యక చేబలో మనవ వవ్వుశు బోసి యెడం బెట్లుము. దిక్టం 

చాజబుడున్న హొం సూకూరండు అస్త మించుచున్నాం 

3 'నేయుచున్నాంయ 1 ఇవ్వళ ఫీణీని 

జేయుంచి శిందనూ ఘుంకారమువలె నున్నవి, మనయూళ్ళో 

చేనులిప. లున్నవాయేమి!  మీంకాళము ఈాడు; గుజిముల 
యొక సకిలింపును కుక్కలు. ముటంిసటలను కలిసి 

ఆఅటులనున్నుది. మాబానమబంది యోడ నెక్కి. మదరాసునకు 

వెళ్ళినాయు. మాచి న్న షతమ్ముడు వీయల్ పరీతును గెలిచినాండు 

డా యొళా్రామమములో సిరపశును గ్ ప్రాయళః ఇచ్చట సి షం 

పదడునేమో అని చోందయుచున న్నది = అచే మం ఎమ్స్.ఎ౨తుర్ నంగా 

అంనజు నొకచోటనే యుండురు. పోని 

నున్నను వాని ఐవేవ మా కుంజునుగాని మోయశేశు వాని 
య 

కొ 

కిందుకయు లేదుగదా నిజమే శ్ర 

అష్టసపృతితమః మా కా డెబ్బది యెనిమివనవ పాఠము 

అభియోగః = వ్యాజ్యెము నఖత _ గీరుుచున్నా (డు 

సంధిః = సంధి కరతి = ఒంకయోయు చున్నాడు 
వృద్ధిః = వడి అర్బయతి = అప్పగించు 
న్యాయన్లానం = కోకు | చున్నాడు 

ఫపథ్గః = ఒట్టు వమెతే == కక గ చున్నాడు 

సః = బ్యాంకు ఉతు,తి = చిలకరించుచున్నా డు 
తంత్రవానా = లుల్గా?0 స్పృహాయతి = ఆసగొను 
లేఖః = జాబు [చున్నాడు 



(14) ద్వి తీయభాగః గాడ 

ప్రతి లేఖః = జనవోబు ఉత్పాటయతి = వీకుచున్నాండు 

శేఖా = గీత ఇచ్చతి = కోరుచున్నూ డు 

వృరీషం = భఖ తర్క_యతి = తర్కించుచున్నా డూ 

వూయం = చీము డోవాతి = ఊహించు చున్నా (డు 

'నదతి = మోాీగుచున్నది. తేజతి = పదును బెట్టుచున్నా(డు 

నాదయతి = మోింగించు. తపతి = కాచుచున్నాండు 
| చున్నాందు 

పూయే = (ముజుగుడు) వాసనగొట్టుచున్నది 

ఇదానీం దశఘంటాః నదంతిం అదెగవ మమాభియోా 

గస విచార ణాడివసః అభియోగఃః కస్యానుకూలో 4 చవి 
ళం కు 9 అటి క న ర ణం వాక వ్యా ఫ్రంధిం కారయిప్యూమ wh కతిచిత్ వ్. కో 

వోదంతి, తే కీద్భశాఃవా wa పాిడివాకః ఉక త్రో 

శం = ల౦ చమాను]నగహిప్య తివి మమ నిశ్చయః, (ఏవంచ == 
ఇంతకు అస్మాకం అదృష్టం కథమసి,వా! కేమర్థ మొడాని 
విచార అస స్మ త్ప్చావీజనాయ Doe అవేమయం. తత్సమిగా 
పాత్ పీతి లేఖః నాసి: |. నోచే తృంతివారాంవా మ్రేహషయి 
మ్య్యూమ్. కిం కరిష్యూమి (గహాభార కాలః సం పాప్పకు 
యూయం నిధౌ కీయత్ ధనం అస్థాపయతీ% పంచసవా[స 
చూపసకాన్ అనా - పయామ. (పాడ్యివాక స్య అశ్యశకటః న్యాయా 
మ పా్రవిశదితి భాతి, తరి యుష్మాభిరపి 3 ఘుమేవ గంత 
వ్యం పట్టక ద్యుప్యాకం అభియోగం వకపషేే వవ విచార్య 

[ పాతికూల్యం కుర్యాత్ , సత్యం సత్యం, హ్యః నాయం 



జాలా బాలబోధినీ 

ఈవదించానణ మూనీత్ =, భావ! అన్మ దభియోగః బడా డానీమేన 
U 

అస్కదనుకూ లం పరిషత :, ఈశ్యరాన్నుగ'పె బాణ నయం 

అజయావముం అస్మత్ వం? కాలంక రోతు. 

అవపతోనోనాలేన 

~ 7 న 

ఆర ద జ రా చ యొ జక” ew cpt 
కై గగ కా Yer వాం గో క్షు ల rT సూ షస Tae జన £2 స్ట 

హ్హ అ ఖీ క అవా CU zy వా న లో న 
ల షక ఫా నాలా భష = ~~ RE UE వూ 4 ఓలా డా mn * 

CT జ ర టే "సి ee నఖ నే ష ౪ రురు షమ నిర న్న Py) htt చనా 

J రాన ఒం ఇ ల x0 lee] ల a! దీ ఇళ 
Cl తాబ త న న! + ళో క 4 జ ~ oN చల వాం స్వ న పష 

ద తాళ ణు mn మముంటని నిలవ లూక, సాల! 

నాన్న న్నా టి ౯ ఇం హె ళ్ ఇష్ Poa) తో రా 

సాయము కోరాము సిటి పకల. చలు రింపునుం తళుక ల 

ముక్క-బేోబకడి “సానమాచ = కాణోపరె సమనుమటుముం 

కలది యంహలకు. ; గక్కుచున్నడి ? గుషిలో అర్చక లు 
రు న్ు 

గంటను మాగించుదున్నారు. నీవు పాళఠమునుణప్పగింపుయుం 

వామనాకాక్నునక నాయందు బామ్తుగా గౌరవమే లేదుం ప్ప 
చ ees ఛి 

జును నాతి” దర్శాంచుచుందును. (పపిదినమును రా తియందు 

ఎలుకవచ్చి నావాదమును గీరుచున్నది. విరాజావియొద్ద బురద 

మురిగినది. సీ చెవినుండి చీము [కారుచున్నుడి = (స 

వున్న చా ల. ఆగు్యవిల్హ నవరు వంశ డి చేసి కొందురు మా 

యోాపాయముచేెత చటులో శంకరుని కిచ్చి చెండ్లి చేసినారు. 

హోనిమ్ము పాపము అబే మనకుం గావలసీనది. ఆపి ల్లకుం బెండి 

యిట్టగునాయని నాకుభయముగా నుండెను, సంక రుతు అమా 

యిుకుండును న; ద్భాహ్యాణుండును కావున చిర "కాలము 

[ ఆదంపతులు పాఠ్యతీపరమేశ రులవ లె వర్గిబ్లుదురుగాత! = తె 

దంపతీ పార్వతీపర మేశ్ళరా వ్వ వన్చేతారి అండబు జనులు 

నుఖపడుదురుగాత! 



ద్వితీయ భా గః న్ా 

ఇ_ఈ ఉ_డా, బు_ఓ_బి” కారాంతళ బములద్వివ చ చనములు, 

[హ రి] [గౌరీ] [గురు | [వధూ | | దాళ్ళ] 

జం హు. గారా గారూ నథ్యా “జాతా 
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కథనం=వెప్వట 

క నయతి= వెప్పుచు న్నాడు 

నీ 
కడలి, 

ge 

కర్మిషః=క్గ్యె న శదగలవాడు 

. కలహాయే కేచపటోడునున్నాడు 

'కొల్బు జతి_క ల్పీించుము న్నా డు 

కాౌ_ఎవ సే 

ం=ఎవ తను 

కాక ;_ కాకి 

; కొర చేల. కెకరకాయ 
ar 

కాజానర రాం=బంబెలదొ్ జ 

శస 

కం. ఏమి, ఎది 

కరతి ఒలక బేయ చున్నాడు 



కైస్టోల?=పీల, కూన 
య 

కేటి: పుకు గ 

కీద్భ కః=ఎటువటి 

oe వ్ర “వందే గా హ్ న డ్ 
ప్ 

కం భా, వం భా కాం 

మకు టట్ యక ws 

శ ద్ & = 

కుకు కోటు ఓ 
హా నో 

మతెంత్యే ః=బక్కు_ వాడు 

హపవలటయం-క లంవప క్రువ్హు? 

మోజతి.కాయు చున్నా డం 

కాగ్మః = శ బలం 

కూహ్మెండః=బూడిదగసమ్మడి కాయ 

కృత చేయ బడిన 

కృ్పత్యిస్థి=పని 

కృ హ్లా=కృ హ్లోనది 

కళా: వెండుంక లం 

తో పకః-కో పము 

కోళాతకీ.వీర కాయ 

క9ందతి=ళరచుచున్నాడు-ఏడ్చు 

కరమః=వరుస 

క మశః=క ) నుమ గా 

క్ర ణాతి=కిె నుచునా పడు 

క్రరణాతు=కొననిమ్ము 
క్రీణాని=నేను కొందును గాక 

శేంళావి=కొనుదయున్నాను 
క్రీళాసి=కొనుచున్నావు 

కీంచీ యాం= సు కొనవలయును 
కంత యా ః= =నీవు కొనవలెను 

|చు న్నాడు 

శ 

| 

| 

j 
| 

కీ్వడీ హీ కొనుము 

కీ శీయాత్ =చాడు కొం వ చెన్వ 

క్రీ తార=కొని 

కీ యుచూ ఇఎకొసజడువు 
శేంతుం=కొనుటుకు 

శేచఎవ్యితి=కొ ని* అదు 

శ్రపష్యుసి=కొననలవు 

శే 

గంగా==గ౦"గానది 

గం గాలయః=గంగాళము 

గంతవ్య=వెళ్ళవలస్న 

గతజ'వెళ్ళిన 

గత్వా =వెళ్ళీ 

గనమనం=వెళ్ళుట 

గరుడః=గ రుత్మంతుడు 

గర్భగ్భుహం=గది 

గర్వ తీ=గరపడుముశ్నా డు 

గళ తి=జారుచున్నాడు 

గవాతు ౩=కీ టికి 



గాళ్లయతి=-గాలించును శ్నా డు 

గీశ్లతి= మిరింగుచున్నాడు 

గుడం=చెల్ల ము 

గుంజతి=రొదచేయచున్నాడు 
సువతి=వీరుగుదున్నాడు 

నభ ౪3న రద్ద 

నృహేళ్వాదపట్టుకొని 
గృవ్విర=పట్లుకొనుచున్నాడు 

నోచాఎనో కారిన 

గోధనం=ఆవులవ ౦చ 

గోధూమా ౩=గోధుమలం 

గ3౩=-కఆన్చ, ఎద్దు 

గం భః=గ9ంథమూు 

గహీతుం=పట్టుకొనుటకు 

నంహీమ్యతి=పట్టుకొని గలడు 
గారీమ౩=ఊరు 

గ్రీవ్మ-కాలః=జేసంగి 

గ్ల =చందుూోడు 

ఘు 

ఘటికా=గడియ కాలము 

ఘన=దట్టమయిన 

భఘాణా.-. గానుగ 

ఘావః=గడ్డ్ డె 

ఘృత వోకాతకీ= శ సేతివీ5కాయ 

ఘోమః జన 
చ 

వండ్భ్నో=రందు)డు 

చంది) కా=-పెన్నెల 

చంపక ౦ం=స౦పెంగ 

Vil 

చటక *=పిచ్చుక 

చణ కా;=-్ససనగలం 

చతుర 8= నేగ్చరి 

| చతురః= నా లవ 
థ్ ర 

చతుర్ధీ=చవితి 

చకుఃక్ళకః=నాలుగుమార్లు 

చల చిత్ర ః=చల చిత్తుడు 

చలయతి-క దల్బ్వుచున్నాడు 

చాక చక్యం=చాక భక న్ా 

చాతుర్యం=చాతుర్య ము 

వాలయతి=జల్లించుచు న్నాడు 

చింతయతి=.చింతిం దుచున్నాడు 

చిం తౌ=-చింత_ ఆలోచన 

చిత్నా=పోం గుచేసీ 

చిసూ లి=పోగు చేయుచున్నాడు 

చిబుక ; వాగడ్డ రుం 

చేవ్యతి=పోంగు చే యగలడు 

ఛ 

ఛితా్ట=న టికి 

ఛిన్న =న అక బడిన 

వోత్తుం=న అికుటకు 

వేదయతి=న అకచున్నాడు 

చఛేదయిత్వా =నణకి 

చే దితే-౫ అక బడిన 

జు 

జంబుక 1==నక్క 

జనిమ్య లే= ఫు ట్టగ౭డు 

జాయ తే= ఫుట్రుచున్నాడు 



జూగర 8 డో 
జాగరణం | "చేులా్కానుట | డయ లే =బగుతుచున్నాడు 

జూనంతి = “తెలిసీకొనుమున్నారు | డోలయతి= ల 
ప కోలాయి తే-ఊగుమన్నాడు 

బా నాతి __ తెలిసకొనుమన్నాడు తేజ a 

జానీత = తెలిసికొనుడి త్ర 

జానీథ = మీరు హమ 

జానీమః= త్లినికొ నుచున్నాము 

జానీయాః=నీవు తెలిసీకొనవలసీనది 
జూనీయాత్ తెలిసికొనవలెను 

జూనీహి.= తెలిసికొనుము 

జూమాతా=కల్లండు 

జాయ తే=పుట్టుచున్నాడు 
జీరక ౩=జీలకె జ్ఞ 

జాతే = తెలియ ఒదిన 

జూతుం= తెలియటకు తస్య=-ఆ మెకొజికో 

జ్ఞా క్య్య= తెలిసికొని | తాంజలఅ మెను 

తంతీిఎవారా= మెలి గాము 

తండులాః=బయ్య్య మా 

తత్ =ఆది, ఆ అందువల్ల 

క్రవీయః=వానిదైన, వానిది వాని 

| తపతీ=కాల్బుచున్నాడు [వాడు 
| త యా=ఆము చేత 

| కర్క_యతి=ఊహీం చుచున్నాడు 
తస్యాం=అ మెయందు 

త స్యాః=ఆ మెపల్ల , ఆమెయుక్యా 

శాః=౪ స్త్రీలు, ఆ, స్త్రీలను 

తాని ఆపి వాటిని 

కాన్భ్నశ=-ఆటువం౦టి 

తాపి తాపము 

తాల ఆకు, నల్ల 

తాధీః=ఆ స్త్రీ లచేత 

జ్ఞాపయితి== తెలం పుచున్నాడు 

జాయ తే= తెలియబడుచు న్నాడు 
Dye 
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జూసనఇతి.. తెలియగలడు | 

జా స్య శీ. తెలియబడగలడు 

జ్యేప్ప్టః= పెద్ద పెద వాడు 
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తావతెవ అంతమాతేగచు 
జ్యలతి=నుండుచున్నది శాన కాశం) చేతచే 

జ్యలయతి "వెలిగించుచున్నా డు, 7 కాను[ స్రీ లయందు 

జ్యాలయతి మండంచుచు న్నాడు | విక _చేదయన 
శి. 

రుం శొారః=రుం కారము తిలక ౦=బొట్టు 

మిల్లి కాజకీచురాయి తిలఘాతక *= తెలిక లజాడు 



హై. 

చక్షిణతః=దక్ష జము గా 

దక్షిశణాయవం=? తీశా యనవాు 
చయా.=-దయ 

చరిద ౫=దరిదుకోశు 

డు ర్భాసనం=ద రా సన యు 

దర్శందర ం=చూచి చూచి 

దర్శనం=చూపు 
దక్భినీయ=చూడ దగిన 

దళం=-ఆక్కు దళము 

దళ తీ= పగులు చున్న ది 

చహాతి=- కాలు చున్నాడు 

చాక్షీణార్య ః=దక్షీ కాది వాడరి 

డాళా=దాత్త ఇచ్చువాడు 

చాతుం==షచ్చుటకు 

డానం=ఈేని 

డాపనం=ఇప్పీంచుట 

డాపయతి=కిప్పించుచున్నాడు 

కై 

ce మును wa ay తనం పై 
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దారి (ద్యం== పేదరిక మూ 

డార్యం=దృథ తము 

దిశ తీ= ఇచ్చుచున్నా డు= చూపించు 
చున్నాడు. 

ద క్ష తె=కన బడగలడు (దు 

దోపృం=పేరు గు 

ద్రనము 8=దమ్మోడీ 

దవతి=చెమ్మా గిల్లు యున్నది 

దోష్టవ్య=చూడబడవఅసిన 

(దువ్యాతి=ద్రోహము చేయుశు 
ద్యారం=వాకిలి | న్నాడు 

ద్ని = రెండుమార్జు 

ద్వితీయా=విదియ 

డి భా=కెండుగా 

ధ 
ధనం=డ బ్బూ 

ధరణం=ధరించుట 

ధరతి=ధరించుచు న్నాడు. 



ధవళీ= తెల్లని 

భవళొయతే= తెల్లబారుచున్న డి 

ధావనం=పరుగౌత్తుట్క తోముట 
ధావళీ న 

ధావిత్వా=పరుగ గ్త్ తోమి 

ధ్ a షా రించి 

థా న్రయతి=ధా న్ట్ని ంచుచున్చాడు 

ఛ్వాంతం=దీకటి 

న 

న మ్రతం౦=న క్ష ము 

నఖః=గోరు 

నఖతి=గో కుచున్నా డు, గీరుచున్నా 

నదతి=మో గుచువ్ప డి 

నదీ=ఏ 
ననఇదా=ఆడుబిడ్డ 

నవనీతం= వెన్న 

నాథధఃం=నాథుడ్సు పెనిమిటి 

నాదయతి=మో) గించుచు న్నాడు 

నామడదేయం=ెపీరు 

నారికేళ =కొబ్బరిచెట్టు 

నాసా=ముక్కు 

స్యాయస్టానం=కో రు 

నిఖసతి=పాంతుచున్నాడు 

నిఖాయ=పా9త్ 

నిదా9=నిద్ళ 

నిద్యాతి=నిద్భపోవుచున్నాణు 

నిఫః=నిఫె 

నిప్రుణ$= నెర్బరి 

IX 

' స్ ౦=ళభయములేకుండే 
| విష్కీ ఎడయతి=పిండుచున్నా డు . 

ఒత్తుచున్నాడు 

నిక నిష ఎడ్య=పీండీ, ఒత్తి 

: నూతన=కొ త్త 

వైపుణ్యం= నేర్పరతేనము 

' నాం=దీడే పడవ 
' న్యఖనత్ =పా) తెను 
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పరిష్క_ర్వుం=పకి ప్కూ_కెంచుటకు 

పరివ్య స=పరిన్మ్కు. రచ 

పరకొవేహయత్ =వడ్డించెను 

పొనూజగ జ్జ 

సాశ్చాక్యః=పశ్చిమదేక స్థుడు 

పొపారంక=ొయి 

వీతా=తండి 

పితామహణతండితండ్యి 

పితామహీ=నాయనమ్మ 
పిండం=ముద్ద 

పిళ్యాకం= తేలిక పిండి 

పీత=తా9 బడిన - పచ్చని 
కీథః=పీటు 

పీవర=బలీసీన _- 
ఫుంఖ8=పీడీ 

వురతః=ముందుగా - ఎదుకు 

ప్రరీవం=పియి 

ప్రరువమాతం=నిలి'వెడు 
పుష్ణాతి=పోపి,ంచుచున్నా డు 

ఫూర్ష=నిండిన 

ఫూర్మిమా=పున్నమ 

వఫూయంజబీము - మురుగుడు 

వ్రూయ లే=మురౌత్తుచున్న ది 

పేటతి=అల్లుచున్నా డు 

పేటా 

ేట్రికా చెట్ 

"పేపయతి=పిసుకుచున్నా డు 

పోతః=శీకువు 

పోషి తుం-పోషి రచుటురు 

షు త్వా=పో స. రచి 

జ్ షివ్యుతి=పోపి౦ంచగలడు 
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కాశ తే=ప =పి) కాశించుచు న్నాడు 

| పికాశిష్య తే= పృకాశించగలడు 
YOY Op 

టి ర్ 

Gy లేఖః=జవాబు క్రేరము 

మత$=మొదట 

రశ్వః=ఆవ లెల్లుండ్ 

ఫుల్లతి=పిక సించు చున్నది 

బోధ8= మెలకువ 

బోధతి=మేల్క్కనుచున్నాడు 

భాతీ= తెల్లవారుచున్న ది 

య. 

కన 

వ. బయలు దరుచున్నాడు 

ప్రయాస సః=అల'సట 

పి) వహాతి=పాజుచున్నది 

పవిశతి=వొచ్చుచున్నాడు 

పవి శ్య=చొచ్చి ప్రవేశించి 

పివేక్ష వ్రత=వొచ్చగలడు 

పి వేశః=చొరవ 

పం వేశనం=చొచ్చుట్క చొప్పించుట 
పి) చేశయతి= ప్రవేశ చెట్టుచున్నా డు 

(చొప్పించుచున్నా డు 

ప వేశయిన్యుతి=ద్ చొప్పించలడు 

డ్ సాదయతి=బ తిమాలుకొ ను 

చున్నాడు 

ప్రసార యతి=బాచుచున్నా డు 

(పరచుచున్నాడు 

ప్రసార యివ్యుతి=పర చగలడు- 

(చాచగలడు 
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(పసార్య=వాచి - పరచి బధ్నా సి=కట్టివేయుచున్నావు 

_పనూతే=క నిన ఈనిన శు తదా రన 

(పసూయవకని , బ్బా ట్ర్ “టివేసి 

ప్రస్థః సఃం=తూమెడు (చున్నాడు ! బధిర క=జవిటీవాడు 

శ్ర పయతి=[ పయాక ముచేయించు ! ss జ చేయుడు 

వసో టతి=చెరుగుచున్నా డు బర్నీ యాం=నేను 3ెట్రివేయవలెను 
[పహారః=టదెబ్బ - జాము aes కోటి వేయవలెను 

పృిహ్యః=మున్న | బధ్నీయాత్ =వాడు కోట్టి వేయవలెను 
(పాశాశత=పకాశించెను 'బహ్మీయామ=మేము కట్రిబేయవ లెను 
[పొ వ్యఃతూర్చు దేశస్థుడు ' బంధుం=కి 'బ్రుటకు 

(ప్రాడ్వోవాక =వ్యాయాధికార ' ఎలతి=బల పడుచున్నాడు 

(పారంఖభ$=మెందలు “పెట్టుట | బలం= =యలము 

(ఫావిశేత్ పే జేశించను. | బలివ్య౭=బలముక లవాడు 

(పావేశయత్ = పవేశ పె స్రైను | చాంప్ వ?=చుట్రము 

(పాసారయత్ =చాచెను-పర చెను వా ఫత=వాధిం పబడిన 

= టా. పబడవలసీన 

a en, బాధ్యమాన=బాధింపబడుచున్న 
ఫణః-ఫకకాఎపడగ య 

ఫాణితం=కండడక్కెర్య పటిక బెల్లము 'బృంహణం=ఘీంకార ము 

ఫేణికా=ఫీణీ |బృంహా జేఘీంకారముచేయుచున్న ది 
ఫేనః=నురుగ్కు బురుగు భ్ 

బ్ ' భక్షతి=భక్షించుచున్నా డు 
బక౭=కొ౦గ | గినీ=తో బుట్టువు 

బ౦ధవం=క ట్టుచాటు (భ్ న్నకఐవికిసిన 

బంధ ం౦బంధం=కట్టీకట్టి | భహణం=ముణుగుటు 

బధాన=కట్లివేయుమయు భనతి=మొటుగుచున్న ది 

బభ్నా తి=క ట్రివేయుచున్నా డు భంత్స తోట గలడు 

బధ్నా తు=కట్టివేయుగాక భంత్స ్యసి=కట్టగలవు 

బుభ్నా ని=నేను కోట్టి వేయనిమ్ము సం న్టమి=కట్టగలను 

బఫ్నామి=కట్టివేయుచున్నాను భాగః=భాగము 
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భాన్యం=ఫ"న్యము | మథ్నా తి=చిలుకుచున్నా డు 

జె భాగ నేయః=మేనల్లుశు మవీయః=నావాడు, నాది 

భాతి=తోచుచున్న ది - ప్రకాశించు మధు=టేనె 

చున్నాడు మధుపటులం=లే నెకెశ్తై 

భావఃఎదావ - అఖీ| ప్రాయము మధుర =తియ్యని 
బిద్య తే=బిద్దలగుచున్న ది మధ్యమః=నడుము - నడీమినాడు - 
ఫిందతి=పగులగొట్టుచున్నా డు మయూర 8=నెమిలి (మధ ర్ట్సుడు 

భృజ్ఞతి=వేగించుచున్నా డు | మరణం=చావు 

భ్ ష్ట=చేనిన | మర్టయతి=నుర్టించుచున్నా డు 

భేదయతి=జవేరుపకచుచుస్నా డు - ల 

(బద్దలుకొట్టుచున్నాడు మహానసం=వంటయిల్లూ 
(థమతి=తిరుగుచున్నా డు - జర్ర | మహివక=దున న్న 

పడుచున్నాడు | కుహిషీ=గేజె 
(భ్రమయతి=[తిప్పుచున్నాడు - వార | మాతాంకల్లి 

చెట్టుచున్నాడు | మూశాముహఃంతల్లికండి) 
(ఫామయతి=(త్రిప్పాచున్నా డు | వ య ల 

మ కొల్పు ౭ 

మంభనం=చీలుకుట్క తరుచుట హు 

య. చిలికి ప. 
| . మాతులానీ=మేన తే 

కరిచి తరిచి హ్ 

మంధితవ్య=చిలుకోబడవలసీన మాత్రం=ఎడు - ఎ 

మంధథితుం=చిలుకుటకు మాదృశ=నావంటి 
మంథిత్వాజచిలికి - తరిచి మాధుర్యం=తీపీ 

మంథిష్యు ఇ-చచిలుక గలడు మాపయతి=ఇముడ్చుచున్నా డు = 

మగ్న=మునిగిన కొలిపించుచున్నా డు 

మతిః=బుదడి మారణం=చంప్రతటు 

మత్స్య్యః=చేప ' మారికా=ఐవిషూచి - “పేగు 
మచ్చః=మచ్చ మార్షయతి= వెదకుచున్నా డు 

మత్స్య్యాశ్షీ=పొన్ను గంటికూర | మాషాః=మినుములు 
నుథికంజనముజ్జిగ = చిలుకబడిన | మాసఃజనెల 



పిదార యతి=చీల్చుచున్నా డు | వే 

విందతి=పొందుచున్నా డు 

విభ గ్రతారుట్టుచున్నాడు 

విభజతి=ఏిభజించుచున్నాడుు పంచు |శపధంట్టు 
(oe 

విభజ్య=పంచి (చున్నాడు, కమయపి=శాండిపో చుచున్నా డు, 

విరమతి=చాలించుచున్నాడు . కప్ను ర్పుచున్నా డు 

విరమ్య=చాలించి కు | 

భక ంతుం=చాలించికొొనుకీకో 

వి శ్రమ్య=వి శ్రమించి | శాకినీ=త్రో టకకార 
విశ్రామ్యతి=బి శ్రమించుచున్నాశు 'శామ్యత=తెన్టుచున్చ డ్స్ కోదురుచున్న డి 
విళ్యాసయతి=నమ్మించుచున్నా డు ' శివకః=గనా శేంమయు త. 

వి స్మర తి= మజచుచున్నా డు నిదరా (త్రింశ వ్యతి 

పఏిజార తి=అడుకొనుచు న్నాడు కీత్రేచల్ల ని 

వీజయతి=విసరుచున్నా డు , శీతికాలజఏలీ కాలము 
వృణాతి= =వరించుచున్నా డు సీతత్వం=చిల్లన 

వృణీహ్మీవరించుము ' నీతం=చలి 

వ శ్రాంతీ.క జురు కంక ౩జాచిలంకి' 

వృద్ధిః=వడ్డి, సెంపు | శుహ్క=ఎండీన 

వృవస్యతి=ఎదయగుచున్న ది | కూర్చం=చేట 
"బేణుః= వెదురు ఎేర్యేం=జలుబు - చలి 
వేల్లతి=వెళ్టుచున్నాడు కదలు వోధ నం=శోధించుట 

వై ద్యః=వై ద్యుడు (చున్నాడు కోధయతి=ుద్ధి చేయుచున్నాడు 

వ్యచారయత్ =విబారించెను కోధయితుం_కద్ధికే చేయుటకు 

వ్యజనం=విసనకజ్ఞ | కోధయిత్వాయద్దిచేసి 

వ్యజ్ఞాపయత్ =మనవిబేసికొ "నెను శాషమకి సా 
వ్యయయతి=ఖర్చు పెట్టుచున్నాడు శ్యామాయ తే౭నల్లబారుచున్న ది 
వ్యవహార తి=వ్యవహరించుచున్నా డు శ్యాలకం=బా నమజది 

వ్యాఖ్యాతి=వ్యాఖ్యానముచేయు (శేవణం=వినుట్క చెవి 

వ్యా(ఫుః= పెద్దపులి (చున్నాడు || శావయతీ=వినిపించుచున్చా డు 
వ్యాథ క=ఎబికలబాడు శుణోతి=వినుచున్నా డు 



(శుత్వ్యా=విని 

(శో తప్య=వినవలసిన 

(శోతుం=వినుటకు 
క్యుతి=పిసగ లడు 

స్ట క్షయతి=ఉబ్బుచున్న ది 

శ్షృశుర$=నూను 
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సమా ప్పకణముగి సిన 

సమాప్న్నో తి=ముగియుచున్నా డు 

'సమాప్శత్ =చేరజొ రెను 

సమావిశేలి=చేరబారుచున్నా డు 

'సమావిళ్వ=బేర బె శారి 

మూవేశః=కలయిక 

నాటేళ సం=కలయుట 

మావేశయత్ =చేశ్చిను 

నూవేశయతిఒవేర్పుచున్నా డు 

మాజేశయితుం=చేర్చుటకు 

సమావేశయిష్యుతి=బేర్చన లడు 

స సమాజేళ్య=బరి - చేరి 

సమావేస్టుం=బేరుటకు 

సమావేక్ష ఇతి=బేరటొరగలడు 
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| 'సమో-వీనం=మంచివాడు 
|| 

' సముద్రక=సముద్రుడు 
సరటా=తొండ 

సర్వం=సమ_స్పము శ్చ 

'సరాణ్మ పతి శ్రీ 

న 

సంక ల్పఃజ='సంక కల్పము 

సంకల్పయతి=సంకె 'ల్పించుచున్నా డు 

సం కల్ప వ్రైసంకల్పించి 

, సంకునతి=ముడుచుకొనుచున్న ది 

సంకో-చించుచున్నా డు 

ox క్లో తి=సం' [9హీం' దుచున్నా డు 

యాం 

వ.6=సంతోన సము 

ందికే తి=చెప్పిపం పుచున్నాడు 

| సంధిః=కన్న ము = "సంధి 

సంవత్సర ర్ు సంవత్సరము 

ంవహారతి=దంపుచున్నా డు 
/. న en లి a చ్చ ద్ద 

శ 
(a ల 

| 
| | పొం ంక్వయలతి=ఓదార్చుచున్నా ణు 

ల ను 

' సాధయతి=సాధించుచున్నా డు 

సౌధయితవ్య=సాధిం పబడవలసిన 
i , సాధయికుం=సాధిం చుటక్ 

|! సాధ్యణసాధిం పదగిన ణు 4 
శీ 

1 

శ 



మూహీ=ఇముడుము - క్రో ల్న్నుము 

ముంచతి=విడుచుచున్నా డు 

ముకుళీ $= మెంస్ట 

ముక్త=విడువబడ్న 

ముగ్గ=అందవముయిన- తెలివితక్కు వైన 

మునిః=ముని 

మూఢః=మూఢుడు 

మూధత్వం= తెలినితక్కువ 

మూరకః=మూర్తుడు 

మూాల్యం౦=నిలువ, ఖరీదు 

మృగః=మృగము 

వంసఘుః=వ్యర్థుడు 

మోచయతి=విడిపించుచున్నా డు 

వకొఢ్యం=ముడ్దుతినము - 'తెల్వితక్కువ ! రోమంథః= నెమరు 

య్ 

యర్ =ప్ర ఏదో 

య తెకు త్రవా=ఎక్క_డనోఒకచోట 
యథాకథంవా_ఎట్లాగో ఒకట్లా 

యథాకాలం=జ్షళే తప్పకుండ 

యథాపిగి=ఏలోపములేకుండ 

యథాళ క్తి=చేతేనయినంతవర కు 

యేస్ట్రం=ఇస్ట్రమువచ్చినట్లు 
యాతి= వెళ్ళుచున్నా డు 

యాతు=వాడు వెళ్ళనీ 

యూని=వీవో - శేను వెళ్ళ్నీ 
యాపయతి=గడపుచున్నా డు 

యామః=జాము - వెళు చున్నాము 

యావజ్జినం=| బ్రతికినంతవర కు 

XV, 

' యాహి=నెళు ఖ్టము 

'యుష్మాద షో క=మోొవంటివాడు 

యూకా= పేను 

| 

| రథ్యాజరస్తా 

వ 

' శాజమాసాః=అం న అ 

రిక = త్త వటి a 

'హొథ్యా౭మొలచి, “జరిగె 

, రాపకం=రూాపాయి 

; రేఖా=గీత 

కో క=రోగమయు 

|రోచతేజసయించుచున్ని స ముచించు 

CK 

(చున్నది 

' రోమంథాయ లే*నెమరువేయు 
దోప.8=నోపము చున్న దె 

| రోనాతి= య ల్పుచున్నద్వి న్గు 

చున్నది 

: 
లంబ లేజవేలాడుచున్నా డు 

లంబం తే జేలాడుచున్నా ర 

| లంబచే తే=ఇద్దరు (వేలాడుచున్నారు 

| లంబ సేంశేలాడుచున్నా వు 

లం బే=వేలాడుచున్నాను 

లంబయితి=(వేలాడ వేయుచున్నా డు 

లంచామహేఇ కేలాడుచుశ్నా ము 

| లంబతాం=వాడు (వేలాడనీ 

| లంబంతాం=వారు (కేలాడనీ 

| లంబస్వజ్మ వేలాడుము 



vi 
లంబామహాౌ= వేలాడుదము మేము తేఖః-ఊ త్తిరము 
లంబధ్యం వేలాడండి ((శేలాడనీ లేఖనం=(వాయుట 
లంబివ్య లే జేలాడగ లడు , లేస్తుం=పూయుటకు 
లం బేత=వేలాడవలె లేప్స పతివూయగలడు 

లంబేథాఖానీవు (శ్రలాడవలె . లేవ్యతి=అంటుకొనగలడు 
లంవేధ వ్రం=మోరు (వేలాడవలె | లాగే 8=లోకళము 

లంచేయజ నేను (శేలాడవలె ' లోటతి=కలుకుచున్నా డు 

లఅంేవుపా=మేము (వేలాడవలె వ 

లం-బె=ెనేను (చేలాడనీ కరం డచెట్టు 

లంచేరన్ =వారు (జేలాడవలె 'వపతి=నొరుగుచున్నా డు 

లగ తి=తగులా్క్కా_నుచున్న ది వమతిజ్నక్ర క్కు చున్నాడు 

లలాతీ౦=నొసలు ' వరాహాః=పండి 

లవనం=కోయుట | వర్ణయతి=వరి ర్మించుచున్నా డు 
లవనీయ=కోోేయవలనసీని 'వ్హ కాలః=వర్ష "కాలము 

లవితవ్య=కోయబడవలసిన వర్ష త_కురియుచున్న ది 
లవితా=కోయునాడు స్ వర్షివ్య తి=కుకరయగలబదు 

లవితుం=కోయుటుకో | వపాతా మోయుచున్నాడు 
లవివ్యుతి=కో య అడు 3 వాటిజ =వీచుచున్న ది 

లవ్య=కో యదగివ వా పయతి=గొరిగించుచున్నా డు 

లాజతి=ెపీ పేలాలువేగించుచున్నా డు వాయుః=గాలి 

అలయ తస నరచుచున్న్యా తు వారి=నీరు 

లిఖిత= వాయబడిన విక) య=అమ్మి 
లిఖుతా=[ వాసి విబారణం=పిచారించుటు 

లినాతి=అంటుకొ నుచున్నది వెచారయతి=విచారించుచున్నాడు 

లింపతి=ప్రాయుచున్నా డు : విచార్య=విచారించి 

లిహ్త్వా=పు స్ ల రా కి 

లీన=ఎఅంటుకొన్న ._| విజ్ఞాపనీయ=విన్న పించుకొనదగిన 

లునాతి=కేోయుచున్నా డు హహ on) 

లుంపతిఇతుంచుచున్నా డు విజ్ఞాప్య=మ మనవి చేసిక్రొ 

లాన=కోయబడిన | విజ్ఞా ప్యః=మస నపిచేసి కొనదగిన 
ఆ కి ంననలళ జ రాజునివినానన కకక. ఆ కంల TRE DRI BRR ఇంజ లతణాకి నకల ఇఇ ఆజ నఇ Tee BE oT Ean సమతా AY Rss Tra =reaneT అకాల mre లనల. కనాఖలదల లలన జలాల. దిశి బి౮ ఉల కాదన నదుల గ జగగాశ న వజ ఇకక నా (= 
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వించతి= రడుపుదున్నాడు 

వింహాకి= సింహము 

సులధ=సుఅధనుయిన 

సు వర్ణ రి=బంగారు 
Et 

xvi 

స్నా తి;స్నానముచే యమన్నాడు 

స్నా స్యతి=స్నానము చేయగలదు 

| స్నాహీ=స్నాననూ చేయము 

స్పృహయలి=కోరుచున్నాడు 

నూర్యః=నూర్యుడు న్ని హ్యతి=న్నే వాము చేయమన్నాడు 

సేవ లే=సే వించున్నాడు, చృమించుచుక్నాడు 

పుచ్చుకోనుచున్నాడు | స్మరతి=తలముచున్నాడు, జెప్పి 

నేత్స్యతి=సిర్టంచగల S ఉంచుకొనుచున్నాడు 

న విభజన ంస్ము స్టత ౩=సయ యు శా 

న సథావః=స ఫెొవము 
నలం=నోటు | (1 స 

స్థాతవ్యః=నిలువవల సీన 

. ఊంచుచున్నాడు 

స్థాపయివ్యతి=నిఆ పగలడు 

శ్రాష్య లే=నిలిపబడుమున్నా డు 

స్యాష్య్ట్రితి=నిలు నగలడు 

షతేః నిలిచిన 

స క్యా=నిలిచి 
సషూల$8=లా-వె న= పెదది 
స్తా డ్ 2 

స్టైల్యం=లావు 

స్నపయతి=స్నానమూ చేయించు 

లం ఇ D4 అటి 

8 

| స్విద్య తి=చెవుర్చుచున్నడి 

చే గదః= చెమట 

హూ 

నవూ[9=విమవమూరి 
కా జాని 

పారిణ$==జీంక్ 

హరితాయ లే=పచ్చళారుదున్నది 

హారిడదాసః=హాొరిదాను 

వొ ౦"సః=హాం'స 

హాస = చెయ్యి 
జాలీ 

మన్నాడు హేపతే=సకేలించదున్నడి 

కవితితక ముణాశ్షరకాలా సిజయవాడ, కా॥ 2000, 






